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Er wordt gewerkt, voor u!me
meerjarenbudget 2020-2025
In december keurde de Kinrooise gemeente-
raad het meerjarenbudget voor de periode 
2020-2025 goed. In dit budget zitten de grote 
én kleine investeringen die we in de komende 
jaren willen doen, voor u!  Wij vroegen aan 
onze burgemeester en schepenen wat er zoal 
op het programma staat.

19 miljoen euro

Burgemeester Jo Brouns: 
Op 5 jaar tijd zal er 19 mil-
joen € geïnvesteerd worden 
in Kinrooi!

In 2019 namen we al een 
dynamische start, met in het 
voorjaar het burgerparticipa-
tietraject kinrooimeemaken.be. 

Dit was voor ons een grote inspiratiebron want 
tal van voorstellen die hieruit kwamen, werden 
opgenomen in het meerjarenbudget.

Het is belangrijk hierbij te vermelden dat Kinrooi 
nog altijd een financieel gezonde gemeente is. 

Met 6 % personenbelasting zitten we nog altijd 
bij de laagste van Vlaanderen!

Schepen van cultuur en ver-
keer Mark Hoedemakers: 
Om de uitleendienst te op-
timaliseren zullen we een 
nieuw podium kopen én 
nieuwe stoelen aanschaffen.

De grootste investering die 
gepland staat, is de renova-
tie en vernieuwing van het 
Dorpshuis te Ophoven voor 2,6 miljoen € (zie 
tekening links onder).

Schoolomgevingen

Een gelijkaardig bedrag is voorzien voor de 
herinrichting van de schoolomgeving in Kinrooi 
(zie tekening hierboven). Voor de schoolomge-
ving in Molenbeersel wordt 600.000 € voorzien. 

Dorpshuis Ophoven

Schoolomgeving 
Kinrooi 
(met fietsstraat
in rood)

Allerbeste wensen voor 2020!



Beide werken starten nog in 2020. Het verster-
ken van de dorpen en de leefbaarheid ervan 
kwam ook sterk tot uiting in kinrooimeemaken.be. 
De vraag naar vernieuwing of aanleg van speel-
pleintjes in de wijken bleek een prioriteit te zijn. 
Daarom voorzien we die in Meytersveld (Kinrooi), 
Oud Kevelaer (Molenbeersel) en Geistingen.

De verkeersveiligheid zullen we proberen te ver-
hogen door de inzet van camera’s en snelheids-
meters in de buurt van de scholen. Om dit te ver-
sterken zullen we ook GAS-boetes invoeren!

Schepen van openbare wer-
ken Wim Rutten: Om ervoor 
te zorgen dat het bastion te 
Kessenich ook bij regenweer 
kan gebruikt worden, zullen 
we het terrein beklinkeren 
met waterdoorlatende klin-
kers. Dat zal zo’n 280.000 € 
kosten.

Voor de herinrichting van het gelijkvloers van het 
gemeentehuis is  250.000 € voorzien. Zo kunnen 
de politie en de dienst ouderen naar het gemeen-
tehuis verhuizen waardoor de dienstverlening 
nog verbeterd wordt.

Tal van rioleringsprojecten zullen in de volgen-
de jaren uitgevoerd worden voor een waarde 
van maar liefst 1,7 miljoen €. Volgende straten 
komen aan bod: Fosheistraat,  Heibroekstraat, 
Hoekstraat, Helmuskesstraat, Lakerweg, Dries-
senstraat, Manestraat, Kaltissenstraat, Dolenweg.

Voor 2022 zijn er vrijliggende fietspaden voor-
zien langs een stuk van de Venlosesteenweg bij 
de grens met Maaseik en ook een stuk aan de 
Breeërsteenweg te Kinrooi. In datzelfde jaar is 
ook de heraanleg van de Binnenweg in Kinrooi 
voorzien (500.000 €).

Dorpskernvernieuwing Kessenich

Schepen van erfgoed en kinderopvang Sylvie 
Henckens: De dorpskernvernieuwing van Kes-
senich wordt in 2021-2022 aangepakt met het 
landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaat-
schappij. 

Hierin is ook de renovatie van 
de motte opgenomen (zie el-
ders in dit blad). Het totale 
prijskaartje hiervan wordt ge-
raamd op 1,2 miljoen euro. In 
dit plan is ook een uitkijkplat-
form achter de kerk, een nieu-
we toegang tot de mottetoren 

2020

2021

Speelpleintjes

Bastion Kessenich

Herinrichting 
gemeentehuis



én de herinrichting van de Gaard opgenomen. Daar-
naast zullen we de oude vertrouwde kerkepaden 
opwaarderen en investeren we mee in het behoud 
van het kerkhof te Geistingen.

De capaciteit van de kinderopvang zal verhoogd 
worden naar 140 kinderen. Daarom zal ook de per-
soneelsbezetting verhogen van 7,5 naar 13,75 vol-
tijds equivalenten. In 2025 zullen we dan ook nog 
nieuwe kleuterklassen bouwen in Ophoven 

Jeugdhuis en jeugdconsulent

Schepen van jeugd Peter Nies: 
In 2021 willen we ook van start 
gaan met een jeugdhuis. In 
2020 zullen we daarom een 
nieuwe jeugdconsulent aan-
stellen die de werking van zo’n 
jeugdhuis moet uittekenen. De 
bedoeling is om dit jeugdhuis 
onder te brengen in woonunits 

(zoals de Chirolokalen in Kinrooi) die een plaatsje 
krijgen aan het gemeentehuis. 

Uit het grote aantal ideeën dat naar voren kwam in 
kinrooimeemaken.be (zie ook elders in dit nummer) 
hebben we voor 2020 o.a. al twee dossiers naar 
voren geschoven, nl. de aanleg van het wandel- en 
fietspad tussen Kessenich en Thorn en de aanleg 
van een hondenlosloopzone aan het bastion. 

Daarnaast zullen we in de komende jaren nog tal van 
toeristische projecten uitzetten, zoals een toeristi-
sche link naar lokale bierculturen en het ‘augmented 
reality’-project in de buurt van de haven.

Jaarlijks terugkomende uitgaven

Uiteraard zijn er naast deze investeringen tal van 
jaarlijks terugkomende uitgaven, zoals de aan-
koop van werkmaterieel voor de technische dienst 
(15.000 €), informatica (25.000 €), de herstelling van 
bruggen (10.000 €), bestrijkingen en overlagingen 
(150.000 €) en het raamcontract voor het onder-
houd van onze wegen (100.000 €)

Acht sociale speerpunten

Schepen van sociale zaken Anita Meerten: Wat be-
treft het sociaal luik van de meerjarenplanning be-

treft, zullen we inzetten op acht 
speerpunten: recht op maat-
schappelijke integratie, strijd 
tegen de armoede (beginnend 
met de kinderarmoede), schuld-
hulpverlening, sociale tewerk-
stelling, wonen, zorg, geestelij-
ke gezondheid én preventie. 
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Vrijliggende fietspaden 
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Nieuwe kleuterklassen 
in Ophoven



Op 26 mei gingen we allemaal naar de stembus om 
onze volksvertegenwoordigers te kiezen. Op het einde 
van de spannende verkiezingsavond konden de leden 
van het schepencollege hun burgemeester én Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jo Brouns van harte feliciteren 
bij zijn verkiezing.

Op 18 juni legde Jo Brouns in het Vlaams parlement te 
Brussel de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Tijdens ons nieuwjaarsontbijt van 27 januari 2019 werd 
Linda Cox verkozen tot voorzitster van CD&V-Kinrooi, 
als opvolgster van Jan Vandeberg. Jeannine Veugelaers 
werd verkozen tot voorzitster van Vrouw & Maatschappij 
en Pierre Vanmontfort (+) tot voorzitter van de CD&V-Se-
nioren (zie ook ‘in memoriam’ elders in dit blad).

Op 2 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad geïn-
stalleerd. Hier zie je onze gemeenteraadsleden op een 
rijtje: Jeannine Veugelaers, Jos Vandewal, Rob Dirkx, 
Marion Sniekers, Wim Swennen, Yannicka Eerdekens, 
Wouter Simons, Miet Lemmens en Eef Smeets
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Onlangs besliste minister van onroerend erf-
goed Mathias Diependaele om met hoogdrin-
gendheid een restauratiepremie toe te kennen 
voor de motte en de ruïne van de mottetoren te 
Kessenich. Wij vroegen aan enkele Kessenicher 
‘ambassadeurs’ meer uitleg over dit belangrijk 
dossier voor onze geschiedenis!

Eef Smeets (één van de ambassadeurs die dit pro-
ject van het begin af aan heeft gevolgd): Enkele 
jaren geleden hebben we een dossier ingediend 
bij de minister van onroerend erfgoed om de motte 
en de ruïne van de toren (deels uit de 12de eeuw) 
te laten restaureren. Aangezien de constructie en 
de berg op diverse plaatsen breuken en verzakkin-
gen vertoonde, leek het ons aangewezen om dit 
dossier dringend te laten uitvoeren. 

Jeannine Veugelaers: Het dossier voor de aan-
vraag van een restauratiepremie werd op 19 juni 
2015 inhoudelijk goedgekeurd door het agent-
schap onroerend erfgoed én op de wachtlijst gezet 
van nog toe te kennen restauratiepremies. 

Hoogdringendheid

Ronny Peers: Nadat we twee keer de hoogdrin-
gendheid van dit dossier hebben ingeroepen, is de 
minister eindelijk akkoord gegaan met een versnel-
de toekenning van de restauratiepremie van maar 
liefst 328.975 euro. 

Wim Rutten: De minister motiveert het zelf als volgt: 
“Uw vraag is getoetst aan de criteria van hoogdrin-
gendheid (stabiliteit/instortingsgevaar, waterinsij-
peling met verlies aan erfgoedwaarden en gevaar 
openbare veiligheid) die een snellere toekenning 
van de premie kunnen verantwoorden. 

Uit het verslag van Monumentenwacht en het ver-
slag van de stabiliteitsingenieur blijkt dat scheuren 
en verzakkingen ontstaan door het verglijden van 
de heuvel. Deze schade zal zich verderzetten als 
er niet snel gestart wordt met het uitvoeren van de 
restauratiewerken. Uw dossier komt dus in aan-
merking voor een voorafname van de toekenning 
van de restauratiepremie omwille van instortings-
gevaar en waterinsijpeling met verlies aan erf-
goedwaarden. Ik zal dit dossier, afhankelijk van de 
beschikbare kredieten, dan ook op een volgende 
programmatie laten plaatsen zodat de restauratie-
premie kan toegekend worden”.

Kessenich in zich(t)

Eef Smeets: Deze restauratie kadert in de dorps-
kernherwaardering van Kessenich (“Kessenich 
in zich(t)”) waarvoor de VLM een plan heeft uit-
gewerkt en dat door tal van Kessenicher ambas-
sadeurs mee werd uitgewerkt. In ditzelfde kader 
werd ook een subsidie aangevraagd bij het Provin-
ciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed om een con-
ceptstudie te laten maken naar de manier waarop 
men het beste de informatie over deze unieke site 
kan ‘vertellen’ aan de geïnteresseerden. Ook deze 
subsidie (25.000 euro) werd onlangs goedgekeurd 
en de studie wordt binnenkort uitgewerkt.

Restauratie motte Kessenich
328.975 € subsidies

“De burcht is onlosmakelijk 
verbonden met de identiteit 
van Kessenich”  (Eef Smeets)

Enkele fiere Kessenichenaren (Ronny Peers, 
Wim Rutten en Jeannine Veugelaers), samen met 

schepen Sylvie Henckens voor ‘hun’ motte!



Nieuwjaarsontbijt
26 januari 2020

Op zondag 26 januari organiseert CD&V-Kinrooi 
haar tweede ‘nieuwjaarsontbijt’. Van 9u tot 11u 
kan je dan voor slechts 12 euro per persoon (kin-
deren jonger dan 7 jaar betalen slechts 6 euro) 
komen ontbijten in zaal de Bunker te Kinrooi 
(Nelisveld 4, Kinrooi) . 

Clown Toffi zorgt voor de kinderanimatie!

Je bijdrage voor dit ontbijt kan je storten op rek. 
nr. BE58 7352 2253 6879 t.a.v. CD&V-Kinrooi met 
de vermelding ‘ontbijt’. Ter bevestiging mag je een 
mailtje sturen naar hubert.vaneygen@skynet.be 
waarin je het aantal deelnemers kan vermelden.

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen 
op 26 januari!

Onze leden zijn een belangrijke schakel in ons 
WIJ-verhaal. Want meer nog dan een politieke 
partij, is CD&V een beweging van geëngageerde 
mensen.

Als lid schrijf je mee aan ons christendemocratisch 
verhaal: via rechtstreekse dialoog kun je inhoudelijk 
mee debatteren. Maar CD&V draait ook om beleving. 
Zowel op nationaal als lokaal vlak zijn er heel wat acti-
viteiten waar leden met anderen leden en kopstukken 
kunnen bijpraten. Van nationale nieuwjaarsreceptie 
tot gezinsdag, heel wat kansen om elkaar beter te le-
ren kennen! 

Als CD&V-lid ontvang je maandelijks het ledenblad 
Ampersand en wekelijks onze digitale nieuwsbrief 
en ontvang je als eerste nieuws en duiding rond po-
litieke actualiteit. Daarnaast word je geïnformeerd en 
bevraagd op basis van jouw interesses en krijg je een 
aanbod op maat van je profiel. Zo bepaal je mee de 
richting van onze partij: als lid heb je stemrecht bij 
congressen, (interne) voorzitters- en bestuursverkie-

zingen, krijg je toegang tot unieke WIJ-momenten, na-
tionaal en lokaal, waar ontmoeting en dialoog centraal 
staan. En daar bovenop krijg je uiteraard ook alle 
informatie van CD&V-Kinrooi!

Tarieven

Het lidgeld voor een hoofdlid bedraagt 12 euro. Als 
je een nieuw lid bent betaal je het eerste jaar slechts 
6 euro. Ook de mensen jonger dan 26 en ouder dan 
75 jaar betalen dit voorkeurtarief. Elk volgend bijlid 
betaalt eveneens 6 €. 

De toeslag voor CD&V-Senioren bedraagt 1 €, voor 
Vrouw & Maatschappij en voor Jong CD&V 2,50 €. 

Voor slechts 25 € kan je al je gezinsleden samen lid 
maken (inbegrepen eventuele toeslagen)!

Lidgelden voor CD&V-Kinrooi kunnen gestort worden 
op BE69 7352 2253 6778. Stuur dan ook naar hubert.
vaneygen@skynet.be de namen, geboortedata en het 
adres van de nieuwe leden.

Kies voor de Club van WIJ!

Ons nieuwjaarsontbijt in 2019



Begin 2019 ging onze nieuwe beleidsploeg aan 
de slag in Kinrooi, en meteen werd duidelijk wat 
de aanpak t.e.m. 2024 zou zijn: niet alleen wer-
ken vóór de Kinrooienaar, maar ook samen mét 
de Kinrooienaar. Wij vroegen meer uitleg over 
deze opmerkelijke burgerparticipatie aan sche-
pen Peter Nies

Schepen van burgerparticipatie Peter Nies: Van 18 
maart tot 18 mei kon iedereen zijn of haar idee kwijt 
op het online platform kinrooimeemaken.be. Daar-
na volgden er twee meemaakavonden in juni, om 
na te denken over de online ingediende ideeën. Na 
de zomer vond er nog een meemaakavond plaats 
voor de jeugd, en één voor de gemeenteraadsle-
den. Ondertussen werden tal van ideeën opgeno-
men in het meerjarenplan 2020-2025. We voeren 
deze projecten samen met de inwoners uit.

Het meemaak-plan

Al dat denkwerk resulteerde uiteindelijk in een 
mooi meerjarenplan 2020-2025. De realisatie van 
een jeugdhuis ontstond uit het meemaakmoment 
voor jeugd. Daarnaast werden o.a. het fietspad 
Kessenich-Thorn, de (her)aanleg van speelplein-
tjes in Meytersveld, Geistingen en Oud Kevelaer en 
de hondenlosloopzones bij het Bastion en in Kem-
pen-Broek overgenomen van het online platform.

We bekijken de aanleg van een skateparcours, de 
opwaardering van de petanquebaan in Ophoven 
en zorgen i.s.m. Limburgs Landschap voor een 
speelbos. Ook de (groene) aanleg van de omge-
ving van de kerk te Kinrooi is een van de prioritei-
ten in de komende jaren. 

De talrijke ideeën die ons moeten wapenen tegen 
de klimaatopwarming worden gebundeld in het 
Kinrooise Klimaatplan. Ten slotte zetten we in op 
veilige schoolomgevingen met het traject Route-
2School, maken we diverse vormen van overlast 
strafbaar met een GAS-reglement en bekijken we 
hoe we het zware vrachtverkeer in de dorpsker-
nen kunnen ontmoedigen. Voor een volledige toe-
lichting kan iedereen op maandag 6 januari om 
20u00 terecht in De Bunker.

De uitvoering, samen met de Kinrooienaar

Er is dus heel wat op til de komende jaren in Kinrooi 
en dat doen we samen met de Kinrooienaar. Het 
platform zal volop ingezet worden om jullie inbreng 
te vragen en daarnaast komen we regelmatig ter 
plaatse met onze nieuwe parti(cipatie)-tent om in 
dialoog te gaan en de situatie ter plaatse te bekij-
ken. Samen maken we Kinrooi mee!

Samen maken we 

Kinrooi mee

Er zijn twee belangrijke redenen waarom we de 
inwoners van Kinrooi betrekken bij het beleid: de 
mensen herkennen zich op die manier meer in de 
verschillende projecten én de projecten worden 
ook kwalitatief sterker door de inspraak van de 
Kinrooienaar als ervaringsdeskundige. Niemand 
kent de straten, wijken of buurten immers beter 
dan de mensen die er wonen!

Meer dan 700 registraties, meer dan 100 ideeën

Enkele minuten na de lancering van de website 
stond het eerste idee al online: de aanplanting van 
een klimaatbos. Uiteindelijk klokten we af op 106 
ideeën en meer dan 700 mensen die zich regis-
treerden op het platform!

Hoe ziet Kinrooi er uit in 2030?

Op twee meemaakavonden in juni gingen we aan 
de slag met al die input. Eerst mochten de aanwe-
zigen dromen over het Kinrooi van 2030. Hoe zou 
onze gemeente er dan uit zien? Daarna werd beke-
ken of de 106 ingediende ideeën konden bijdragen 
aan de verschillende toekomstbeelden. 

Schepen Peter Nies, 
samen met René Rutten, 
bij de ‘opening’ van het 

klimaatbos



Colofon
Eindredactie CD&V@Kinrooi: Hubert Van Eygen, Jo Brouns, Linda Cox

 v.u. Linda Cox, Honsdries 1A, 3640 Kinrooi

Voorzitter Linda Cox 0478 245 496 linda_cox13@hotmail.com
Secretaris Hubert Van Eygen 0494 127 470 hubert.vaneygen@skynet.be
Voorzitter CD&V-Senioren a.i. Jacky Daemen 0473 323 772 jacky.daemen@kinrooi.be 
Voorzitster V&M Jeannine Veugelaers 0494 847 034 j.veugelaers@telenet.be

Contact?

In beweging

Na
woord 
Beste,

In 2019 veranderde er heel wat binnen onze 
partij. Niet alleen werd er een nieuwe nationa-
le voorzitter verkozen, ook in onze Kinrooise 
afdeling bewoog er heel wat. 

De start van de nieuwe legislatuur werd voor 
een aantal van onze bestuursleden een nieu-
we uitdaging in het schepencollege, de ge-
meenteraad of andere beheersorganen. Ook 
voor mijzelf was er vanaf einde januari een 
nieuwe uitdaging als voorzitter van CD&V-Kin-
rooi, als opvolger van Jan Vandeberg die ja-
renlang de richting van CD&V-Kinrooi aangaf.

De verkiezingen van 26 mei brachten na 
lang wachten en nagelbijten het verlossen-
de nieuws: we hadden opnieuw een Vlaams 
volksvertegenwoordiger in onze afdeling! De 
korte lijn met Brussel blijft dus verzekerd.

In september moesten we helaas afscheid ne-
men van Pierre. We zullen hem missen in onze 
afdelingswerking.

2019 is nu bijna om, u las al dat de nieuwe 
ploeg heel wat verwezenlijkingen heeft be-
reikt. Ze staan alvast te trappelen om er ook 
het volgende jaar opnieuw in te vliegen!

Namens CD&V Kinrooi wens ik u allen een fijn 
eindejaar en een voorspoedig 2020!

Linda Cox
Voorzitster CD&V-Kinrooi

In memoriam
Pierre Vanmontfort

Op 3 september overleed 
gewezen schepen Pierre 
Vanmontfort. Hij was 36 
jaar politiek actief in Kinrooi, 
18 jaar als gemeenteraads-
lid en 18 jaar als schepen. 
Beleidsdomeinen zoals ver-
keersveiligheid, onderwijs, 
sport en toerisme kregen 
zijn volle inzet en aandacht. 
Hij was sinds 2013 voorzitter 
van de CD&V-Senioren.

Pierre was een inspirator, drijvende kracht, familie-
man, cultuur- en taalminnaar, geëngageerd in vele 
besturen en organisaties, voor velen een ‘rots in de 
branding’, maar vooral bescheiden en respectvol 
voor de christelijke waarden!

Met gewezen schepen, leraar en verenigingsman 
Pierre Vanmontfort verliest Kinrooi een waardevol, 
gedreven en warme persoon die veel heeft bete-
kend voor onze gemeenschap. Hij was één van de 
bouwers van het nieuwe Kinrooi na de fusie. Dat 
zullen en mogen we nooit vergeten!

Op donderdag 19 september trokken de Kinrooise 
CD&V-Senioren op daguitstap naar ‘s Hertogenbosch. 
Zo’n 35 leden genoten van deze mooie uitstap.


