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“ De voorbije jaren 
 hebben we samen 
 verder gebouwd
 aan een Kinrooi 
 waar het goed leven, 
 wonen en werken is.”

Jo Brouns
Lijsttrekker CD&V Kinrooi 

#KansrijkKinrooi 

Bastion Kessenich



Samen met u creëren we kansen voor:

• lokale jobs via nieuwe bedrijvigheid 
 op Agropolis en Leuerbroek, 
• levenslang wonen in eigen buurt 
 door de bouw van seniorenwoningen, 
• een zorgzame buurt waar mensen zo lang mogelijk 
 in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, 
 dankzij onder andere de inzet van een mobiel 
 dienstencentrum
• een veilige en propere buurt door onder andere 
 de installatie van een cameranetwerk 
• onze opgroeiende jeugd, door de aanwerving 
 van een dynamische jeugdwerker en de inzet 
 van buurthuizen als ‘pop-up jeugdhuizen’. 
• voldoende open ruimte om te spelen: 
 in Geistingen zal in de nabijheid van Agropolis 
 een nieuw speelplein worden aangelegd’.
• een efficiënte en toegankelijke dienstverlening 
 waarbij wachttijden tot het verleden behoren door 
 te werken op afspraak en door nog meer producten 
 digitaal of gedecentraliseerd in onze dorpshuizen 
 aan te bieden 
• ‘koning Fiets’, door de aanleg van vrijliggende 
 fietspaden tussen Kinrooi en Molenbeersel 
• de herinrichting van de historische dorpskern 
 van Kessenich, enz.

Om al deze kansen maximaal te benutten zal iedere 
dag keihard moeten worden gewerkt. Dat is wat ik 
samen met u en samen met de voltallige CD&V-ploeg 
de komende jaren opnieuw wil doen! 

Jo Brouns
Lijsttrekker CD&V Kinrooi 

Belangrijke projecten werden gerealiseerd 
of in de steigers gezet: de eerste bedrijven 
vonden inmiddels de weg naar Agropolis, 
op Leuerbroek werd extra ruimte gecreëerd 
voor nieuw ondernemerschap, de uitbreiding 
van ons woonzorgcentrum Zorgvlied bevindt 
zich in een eindfase, in de verschillende dor-
pen werden private, sociale en gemeentelij-
ke woonprojecten gerealiseerd of opgestart, 
nieuwe plannen voor veiligere schoolomge-
vingen zijn klaar voor uitvoering, het Bastion 
- ons uniek evenementenplein - staat op de 
kaart en de belevingswaarde van ons mooi 
Maasplassengebied werd vergroot door on-
der andere de aanleg van vrijliggende fiets-
paden. Deze en nog tal van andere projecten 
vormen de fundamenten voor het Kinrooi van 
morgen: een Kansrijk Kinrooi! 



• Onze verenigingen zijn het cement 
van onze gemeenschap. De onder-
steuning van het verenigingsleven, 
zowel op infrastructureel, als op finan-
cieel en logistiek vlak, blijft voor ons 
het allerbelangrijkste.

• De bestaande infrastructuur zal 
waar nodig verbeterd worden. Het 
Dorpshuis in Ophoven wordt ver-
nieuwd en in Kinrooi bouwen we in 
samenwerking met de jeugdvereni-
gingen een nieuw multifunctioneel 
lokaal dat ook als buurthuis kan wor-
den gebruikt.

• Gemeentelijke gebouwen zoals bij-
voorbeeld de bibliotheek en de ge-
meentelijke scholen worden maxi-
maal opengesteld voor medegebruik 
door buurten en verenigingen. 

• Het aanbod van de uitleendienst 
wordt vernieuwd en daar, waar nodig, 
uitgebreid. Hiervoor zal een bevraging  
gebeuren onder de verenigingen.

• De programmatie in De Stegel zal ver-
sterkt worden om een zo ruim moge-
lijk publiek te bereiken. In dat kader zal 
er ook een goed vormingspakket voor  
iedereen voorzien worden, maar voor-
al voor senioren.

• De werking van de Geschied- en 
Heemkundige Kring zal verder onder-
steund worden als onze partner in het 
behoud én de verspreiding van ons 
erfgoed en verleden.

• Een dynamische jeugdwerker zal, aan-
vullend aan het schitterende werk van 
onze jeugdverenigingen en samen 
met de jeugd, een vrijetijdsaanbod 
op maat uitwerken. De buurthuizen 
kunnen hierbij dienst doen als ‘pop-up 
jeugdhuizen’. 

• Om de juiste vrijwilliger bij het juiste 
vrijwilligerswerk te brengen zal er in De 
Stegel een infopunt komen en zal een 
digitaal platform ontwikkeld worden om 
geïnteresseerden naar de juiste vereni-
ging of vrijwilligerswerk te leiden.

Kansen 
voor een 
bruisend 
verenigings-
leven.  

Vernieuwd Dorpshuis voor Ophoven

Nieuw jeugdlokaal en 
buurthuis voor Kinrooi



“ Onze 
 verenigingen zijn 
 het cement van 
 onze gemeenschap.”

Samen gaan we 
voor een bruisend 
verenigingsleven.

De Stegel te Molenbeersel

#KansrijkKinrooi 



• De slimme camera’s aan de grens in 
Kessenich en Molenbeersel zetten we 
in om het internationale doorgaande 
vrachtverkeer uit onze dorpskernen te 
weren. 

• Kinderarmoede mogen we ook in Kin-
rooi niet uit de weg gaan. Samen met 
verschillende partners zoals de Op-
voedingswinkel Maasland, het Huis 
van het Kind Maaseik-Kinrooi en loka-
le vrijwilligers ondernemen we acties 
om kinderarmoede in onze gemeen-
te maximaal terug te dringen.  

• In samenwerking met externe partners 
garanderen we voldoende en kwali-
teitsvolle thuiszorg en dagopvang en 
reactiveren we een klusjesdienst. 

• De meest zorgbehoevende inwoners 
vangen we op in ons woonzorgcen-
trum Zorgvlied waarvan de capaciteit 
momenteel wordt uitgebreid van 64 
naar 98 bedden. Het woonzorgcen-
trum wordt nog meer buurtgericht 
door de interactie met de buurt en 
verenigingen te versterken.

• De assistentiewoningen worden ver-
nieuwd en uitgebreid in functie van 
de noden. 

• Je buurt moet op de eerste plaats 
een veilige buurt zijn. Dit betekent 
onder andere veilige en propere 
straten. Om krachtdadiger te kunnen 
optreden tegen sluikstorten, zwerfvuil 
en andere vormen van overlast bou-
wen we een netwerk van camera’s uit 
en maken we in samenwerking met 
de politiezone Carma een gemeen-
telijk ‘boete-reglement’ (zogenaamde 
GAS-boetes). 

• Onze ‘mooimakers’, vrijwilligers die 
regelmatig zwerfvuil ophalen, wor-
den maximaal ondersteund. In nauwe 
samenwerking met deze vrijwilligers 
trachten we dit initiatief verder uit te 
rollen over de hele gemeente.

• Dankzij de inzet van een enthousiaste 
groep vrijwilligers zijn onze dorpsres-
taurants inmiddels een vaste waarde. 
In de toekomst willen we hier een 
mobiel dienstencentrum aan koppe-
len. Dit is geen nieuw gebouw, maar 
een nieuw dienstenaanbod waar elke 
Kinrooienaar terecht kan met welzijns-
vragen en waar men elkaar kan ont-
moeten. In onze gemeente zijn veel 
mantelzorgers actief. Zij verdienen 
bijzonder veel respect en waardering.  
We richten een lokaal mantelzorgpunt 
in dat hun maximaal ondersteunt en 
met raad en daad bijstaat. 

Kansen voor 
een veilige, 
zorgzame en 
dynamische 
buurt.

De Borg Kessenich

ANPR-camera grens Kessenich



• Onze ‘buurtgezellen’ versterken de 
informele netwerken in de buurt. 

• We richten een lokaal klimaatplat-
form op waarmee we samen een 
klimaatplan voor Kinrooi schrijven 
met concrete acties om onze bijdra-
ge te leveren in de reductie van de 
CO2-uitstoot.

• We leggen nieuwe stoepen aan. 
De volgende straten willen we van 
nieuwe stoepen voorzien: Neeroe-
tersesteenweg, Vlasvenstraat (vanaf 
Zandbosstraat tot aan het woonzorg-
centrum), Kloosterstraat en Melker-
ijstraat, Processieweg tot aan Nelis-
veld, Weertersteenweg tot kruispunt 
Natterveld.

• In nauw overleg en samen met de 
dorpsbewoners wordt de historische 
dorpskern van Kessenich heringericht. 

• Leegstand en verkrotting proberen 
we zoveel mogelijk te voorkomen. 

• Om het buurtleven maximaal te on-
dersteunen en te versterken voor-
zien we voldoende ‘groene’ ont-
moetingsplaatsen en speelpleinen. 
Hiervoor maken we ‘buurtbudgetten’ 
vrij om in overleg met de buurt de 
concrete invulling vorm te geven. 

• Om de dynamiek en samenhang in 
de buurt te versterken blijven we 
buurt- en straatfeesten stimuleren.

• Een school in elk dorp! Dankzij de 
unieke samenwerking tussen onze 
scholen garanderen we onderwijs in 
elk dorp. 

• In Geistingen, in het recreatiegebied 
in de nabijheid van Agropolis, zal een 
nieuw speelplein met picknickplaat-
sen worden aangelegd.

• Als meest hartvriendelijke gemeente 
van Vlaanderen ontwikkelen we in sa-
menwerking met het Rode Kruis een 
‘app’ op basis waarvan de inmiddels 
meer dan 1500 opgeleide vrijwilligers 
snel ingezet kunnen worden bij een 
hartfalen.  

Petanquebaan

Bank Bosstraatje

De motte en omgeving te Kessenich

AED-toestel aan Berben-kapel



• We zijn fier op onze sportieve ge-
meente. Samen met de vele spor-
tieve Kinrooienaren en alle sportver-
enigingen die onze gemeente rijk is, 
willen we het sportaanbod maximaal 
faciliteren, ondersteunen en verster-
ken.  De ondersteuning van kwali-
teitsvolle jeugdopleidingen van onze 
sportclubs blijft hierbij prioritair. Voor 
infrastructurele noden wordt in over-
leg met de sportverenigingen naar 
gepaste oplossingen gezocht.

• In ons uniek waterrecreatiegebied De 
Spaanjerd faciliteren we zoveel moge-
lijk watersporten gaande van duiken, 
surfen, kitesurfen, zwemmen, zeilen, 
vissen, enz. Als visvriendelijkste ge-
meente van Vlaanderen stimuleren we 
in nauwe samenwerking met de plaat-
selijke visverenigingen lokale, nationa-
le en internationale viswedstrijden.

• Samen met de betrokken verenigin-
gen en vrijwilligers zetten we op en 
rond de Maasplassen een steward-
werking op. Geëngageerde burgers 
die in samenwerking met de ge-
meente en gesteund door de politie 
sensibiliseren en een oogje in het zeil 
houden. Zo houden we samen deze 
unieke plek proper en veilig! 

• We organiseren een grootschalige 
gezondheidsenquête. Op basis van 
de resultaten ontwikkelen we een lo-
kaal gezondheids- en welzijnsbeleid

Kansen voor 
een sportief
en gezond
Kinrooi.

Wandelen langs Agropolis

Triatlon

Vissers aan de Maasplassen

Fietsend langs Agropolis



Kansen voor 
een kwaliteitsvolle 
en nabije 
dienstverlening.

• De gemeente is een ‘dienstverleningsbedrijf’ dat 
elke dag ten dienste staat van haar 12.300 klanten. 
Een efficiënte en nabije dienstverlening staat hier-
bij centraal. Dit realiseren we door te werken op af-
spraak en nog meer producten digitaal of gedecen-
traliseerd in onze dorpshuizen aan te bieden. Voor 
een paspoort of rijbewijs kan u in de toekomst in uw 
eigen dorp terecht. Alle 80-plussers krijgen, indien 
gewenst, zoveel als mogelijk gemeentelijke dienst-
verlening aan huis.

• Plannen maken en uitvoeren doen we samen met 
u! Beleidsparticipatie is het nieuwe codewoord voor 
alle werknemers van de gemeente. Of het nu gaat 
om de aanleg van een nieuwe schoolomgeving, de 
herinrichting van een dorpskern of de aanleg van 
een speelplein, we doen het samen met u! 

Nieuwe technische dienst

Trouwen in de haven



• Door een nauwe en goede samen-
werking met UNIZO-Kinrooi houden 
we de vinger aan de pols. Structureel 
overleg en samenwerking blijft nood-
zakelijk voor een optimaal onder-
nemersklimaat. 

• We schaffen de belasting op drijf-
kracht af.

• Bij de invulling van de uitbreidingszone 
op Leuerbroek worden prioritair kan-
sen geboden aan lokale bedrijven die 
willen uitbreiden en/of herplaatsen.

• In nauwe samenwerking met Agro-
polis wordt alles in het werk gesteld 
om vernieuwende land- en tuinbouw-
bedrijven naar Kinrooi te halen. Deze 
bedrijven zijn bij voorkeur een hef-
boom voor de duurzame versterking 
van de lokale en regionale land- en 
tuinbouw en staan garant voor nieu-
we lokale jobs. 

• In samenwerking met lokale hande-
laars en landbouwers organiseren 
we een ‘lokale producten- en boe-
renmarkt’: producten van hier voor de 
mensen van hier! In dit verband gaan 
we ook nog sterker inzetten op het 
vermarkten van onze lokale produc-
ten. Ons witte goud heeft Kinrooi op 
de kaart gezet! 

• Onze bedrijven zijn de motor van onze 
lokale economie. Door de versterking 
van onze dienst ‘lokale economie’ wil-
len we ze maximaal ‘ontzorgen’ en het 
ondernemerschap optimaal onder-
steunen en begeleiden. 

Kansen voor 
lokaal ondernemerschap 
en jobs in eigen gemeente.

Incubator Agropolis



• De demografische evolutie in onze 
gemeente voorspelt een toename van 
één- en tweepersoonsgezinnen. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe woonprojec-
ten wordt hiermee rekening gehouden. 
Zo voorzien we voldoende senioren-
woningen in elk dorp. Op Sweversveld 
in Kessenich en in de Zandbosstraat in 
Molenbeersel zullen extra seniorenwo-
ningen worden gebouwd.

• In Ophoven wordt een ruimtelijk uit-
voeringsplan opgemaakt voor de ont-
wikkeling van een nieuwe woonwijk 
tussen de Venlosesteenweg, de Land-
weg, de Dikke Linde en De Belder. Ook 
de uitbreiding van de Bongertewijk blijft 
noodzakelijk. 

• Betaalbaar wonen in elk kerkdorp 
blijft een prioriteit! Op de gemeentelij-
ke verkavelingen in Molenbeersel en 
Kessenich zullen enkele bouwkavels 
via een erfpacht/huurregeling aange-
boden worden en kan er ruimte gebo-
den worden voor starterswoningen.

• De ontwikkeling van nieuwe samen-
woningsvormen, zoals bijvoorbeeld 
cohousing, worden mogelijk gemaakt. 

• Om onze ouder wordende inwoner 
zolang mogelijk in zijn vertrouwde 
thuisomgeving te laten wonen wordt 
de omvorming van woningen of de 
aanbouw van kangoeroewoningen 
maximaal begeleid en ondersteund. 

Kansen 
voor levenslang 
wonen in eigen 
gemeente.

Zielderveld Kinrooi

Meytersveld

Verkaveling Molenbeersel



“ Verkeersveilige 
 schoolomgevingen 
 blijven een 
 topprioriteit.”

Een betere en meer 
duurzame mobiliteit 
zorgt ook voor 
meer veiligheid.

#KansrijkKinrooi 

Schoolomgeving Molenbeersel



• Het openbaar vervoer van en naar 
Kinrooi moet beter. In de nieuwe ver-
voersregio Limburg pleiten we voor 
een sneller en efficiënter streekver-
voer naar de voornaamste Limburg-
se treinstations Genk en Hasselt en 
de Spartacusknooppunten in Dil-
sen-Stokkem en Maasmechelen. 

• Weert moet de treinontsluiting voor  
Kinrooi worden! We blijven voluit mee 
ijveren voor een snelle reactivering 
van de spoorlijn Hamont-Weert. We 
krijgen zo de kans op een treinver-
binding naar het Vlaamse binnenland 
op 13 km van het centrum van Kinrooi. 
Een snelle busverbinding van Kinrooi 
naar het station van Weert is hiervoor 
een extra troef. 

• We richten de eerste ‘mobipunten’ in 
Kinrooi in. Een mobipunt is een fysie-
ke plaats waar autodelen, de nabij-
heid van openbaar vervoer, fietspar-
keren en toegankelijkheid essentieel 
zijn. De voornaamste functie betreft 
mobiliteit maar ook andere zaken 
kunnen aanvullend aangeboden wor-
den: info over buurtactiviteiten, een 
broodautomaat, locker voor pakjes, 
enz. Vanuit die mobipunten gaan we 
experimenteren met een gemeente-
lijk autodeelsysteem. We onderzoe-

ken de mogelijkheid voor een eerst 
mobipunt op het kruispunt van de 
Breeërsteenweg met de Broekstraat. 
Het doel is in elke dorpskern mobi-
punten te installeren. Mobipunt is een 
initiatief van Autodelen.net en Taxi-
stop vzw

• Om onze minder mobiele inwoners 
optimale mobiliteitskansen te bieden, 
versterken we onze minder mobielen 
centrale en zijn we pleitbezorger om 
samen met Maaseik en Bree de voor-
naamste voorzieningen in onze regio 
zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis 
in Maaseik, de woonzorgcentra en 
verschillende dorpskernen ook in de 
toekomst te verbinden met een bel- 
of buurtbus.

• Verkeersveilige schoolomgevingen 
blijven een topprioriteit. Bij de her- 
aanleg van de schoolomgeving in 
Molenbeersel en Kinrooi krijgen voet-
gangers en fietsers voorrang en wor-
den ze gescheiden van de auto. 

• Om het fietsgebruik nog meer te sti-
muleren, maken we in samenwerking 
met het Agentschap Wegen en Ver-
keer werk van de aanleg van vrijlig-
gende fietspaden tussen Kinrooi en 
Molenbeersel.

Kansen 
voor een 
betere 
en meer 
duurzame 
mobiliteit.

Mobipunt



• Onze gemeente heeft onmiskenbaar 
veel toeristische troeven. Samen met 
onze land- en tuinbouw en de ontwik-
keling van Agropolis liggen hier grote 
kansen voor economische groei.

• We werven een business develop-
ment manager aan voor de verster-
king van ons toeristisch beleid en de 
ontwikkeling van nieuwe toeristische 
producten. 

• In onze toeristische visie en ons toe-
ristisch beleid zetten we maximaal in 
op samenwerking tussen onze land- 
en tuinbouw en toerisme. Vanuit die 
samenwerking kunnen unieke nieu-
we toeristische producten ontstaan. 

• De herinrichting van het waterrecrea-
tiegebied De Spaanjerd en omgeving, 
met de aanleg van nieuwe vrijliggen-
de fietspaden, een uniek panorama 
aan het irrigatieproject (CIRO) op de 
Dalerweg, de ombouw van de Maas-
straat tot een heuse Maasboulevard 
met een plein met zicht op de haven 
zal de attractiviteit van ons prachtige 
Maasplassengebied versterken.

• We bieden nieuwe kansen aan het 
verblijfstoerisme. In jachthaven De 
Spaanjerd zal een zone voorbehou-
den worden voor vakantiewoningen 
op het water.

• Voor een betere toeristische ontslui-
ting organiseren we samen met alle 
Maaslandse gemeenten een ‘Maas-

shutlle’. Deze unieke shuttledienst zal 
alle Limburgse Maasdorpen, inclusief 
Thorn en Maastricht, verbinden.

• We organiseren en stimuleren lokale 
evenementen op het Bastion! 

• In functie van het cultuurtoerisme on-
dersteunen we de verenigingen die 
zich inzetten voor het behoud en de 
ontsluiting van onze molens en ons 
erfgoed in het algemeen.

• Dankzij de enorme inzet van onze 
lokale en regionale natuurverenigin-
gen slagen we er in onze prachtige 
natuurgebieden zoals bijvoorbeeld 
het Vijverbroek te beheren en er de 
biodiversiteit te versterken. We willen 
hen maximaal ondersteunen en de 
samenwerking intensifiëren. 

• Onze Maasdorpen zijn de parel aan 
de kroon van het Rivierpark Maasval-
lei. De natuur- en cultuurwaarden van 
de Maasvallei gaan we ecologisch en 
toeristisch versterken. Waar moge-
lijk ondersteunen we de aanleg van 
nieuwe natuurverbindingen en voor-
zien we de aanleg van wandel-, rui-
ter- en of fietspaden. 

• Zo zal onder andere het toeristisch 
fietsroutenetwerk door het natuurge-
bied Koningssteen grensoverschrij-
dend worden uitgebreid tot in Thorn. 
En aan de ingang van dit natuurge-
bied in Kessenich voorzien we een 
hondenlosloopzone.

Kansen 
voor een 
unieke 
vrijetijds-
beleving. 

Haven De Spaanjerd



Wil je méér weten over CD&V-Kinrooi 
surf dan naar www.kinrooi.cdenv.be

Wil je ons contacteren, mail of bel dan naar:

0498 / 869 578
jo.brouns@kinrooi.be

0473 / 984 946
jan.vandeberg@telenet.be

0494 / 127 470
hubert.vaneygen@skynet.be

Deze programmabrochure werd 
in augustus en september 2018
samengesteld door alle bestuursleden 
van CD&V-Kinrooi. 

De eindredactie was in handen van 
Jo Brouns en Hubert Van Eygen

Foto’s: 
Petra Van Endert, Eline Truijen, 
Hubert Van Eygen, Jo Brouns,
Andreas Gijbels (Medialounche)

Grafische vormgeving: 
Philip Lodewijckx en Rik Mockers
www.kingarthur.be

Verkiezingsdrukwerk gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

v.u. Jan Vandeberg, 
Sweversveld 18, 3640 Kinrooi

Vijverbroek

Aspergefeesten

Fietspad Dalerweg

Bastionfestival
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HOEDEMAKERS Mark

HENCKENS Sylvie

CONEN Wesley

SMEETS Eef
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BROUNS Jo

VEUGELAERS Jeannine

RUTTEN Wim

VANMONTFORT Sylvie

SMEETS Mathieu

PEPERMANS Alana

DIRKX Rob

EERDEKENS Yannicka

Kinrooi, 43 jaar
Burgemeester, kabinetsmedewerker Jo Vandeurzen

Kessenich, 58 jaar
Gemeenteraadslid, lerares

Kessenich, 59 jaar
Schepen, afgevaardigd bestuurder Agropolis

Ophoven, 48 jaar
Schepen, voorzitter AGB

Molenbeersel, 55 jaar
Gemeenteraadslid, leraar

Molenbeersel, 20 jaar
Student

Geistingen, 58 jaar
Gemeenteraadslid, werkt bij De Watergroep

Ophoven, 28 jaar
Werkt bij Eerdekens Verzekeringen bvba
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SWENNEN Wim

RUTTEN Inge

SIMONS Wouter

LAMBRICHTS Carla

Molenbeersel, 35 jaar
Werkt bij KBC

Geistingen, 43 jaar
Directeur

Ophoven, 30 jaar
Quality Engineer bij VDL Nedcar

Ophoven, 46 jaar
Financieel en administratief directeur

Kinrooi, 38 jaar
Gemeenteraadslid, leraar LO

Geistingen, 52 jaar
Verpleegkundige ZMK en brandweer MSK

Molenbeersel, 20 jaar
Werkt bij Schelfhout Beton

Kessenich, 40 jaar
Kleuterjuffrouw
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NIES Peter

SNIEKERS Marion

PEERS Ronny

LEMMENS Miet

DAEMEN Jacky

MEERTEN Anita

VANDEWAL Jos

Molenbeersel, 27 jaar
Gemeenteraadslid, freelance webredacteur

Kinrooi, 36 jaar
Gemeenteraadslid, werkt bij IN-Z

Kessenich, 42 jaar
OCMW-raadslid, werkt voor JMC Maaseik

Kinrooi, 55 jaar
OCMW-raadslid, Hoofdverpleegkundige
Wit-Gele Kruis Maaseik-Kinrooi

Molenbeersel, 66 jaar
Voorzitter gemeenteraad, gepensioneerd

Molenbeersel, 57 jaar
OCMW-voorzitster, schepen, 
werkt bij Jeugdzorgcentrum

Kinrooi, 63 jaar
Schepen, gepensioneerd

En deze kandidaten 
willen dit programma 
voor u realiseren ...

Je stemt best op alle 
kandidaten van onze lijst.
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