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Aan alle ‘zorgers’ en dienstverleners

Corona-belactie
Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar 
organiseerde de gemeente een belactie naar 
alle alleenstaanden en senioren. Ten gevol-
ge van de tweede lockdown diende deze actie 
jammer genoeg te worden herhaald. Hierbij 
werden enkel de alleenstaande 50-plussers 
gebeld. Hierover vroegen we schepen van so-
ciale zaken Anita Meerten meer uitleg.

Anita Meerten: “De algemene conclusie is dat 
we ons als landelijke gemeente gelukkig mogen 
prijzen dat iedereen goed omringd is met fami-
lie, buren, collega’s en vrienden. De onderlinge 
betrokkenheid en solidariteit is groot.  

Er werd wel opgemerkt dat personen met een 
medische problematiek, familiale problemen of 
die te maken hadden met verlies wél een grote 

kan dan ook verdere hulp geboden worden in-
dien dit nodig blijkt. 

Helaas konden we niet iedereen bereiken om-
dat GSM-nummers moeilijk te achterhalen zijn. 
Weduwen staan vaak onder de naam van hun 
overleden echtgenoot in de telefoongids en zijn 
daardoor moeilijk te vinden. Mocht je niet gecon-
tacteerd zijn en heb je nood aan een gesprek, 
neem dan gerust contact op met de sociale 
dienst!”

“Via deze weg willen we iedereen bedanken die 
zorg heeft gedragen voor een buur, vriend(in), 
collega of familielid in dit moeilijke jaar”, vult ge-
meenteraadslid Miet Lemmens aan.

De allerbeste wensen voor 2021!

Hartelijk bedankt!

behoefte hadden aan 
een diepgaand ge-
sprek. 

Met een 40-tal men-
sen zal in de toekomst 
nog regelmatig con-
tact opgenomen wor-
den om hen de kans 
te geven hun zorgen 
toe te vertrouwen aan 
een luisterend oor. Er 

“Onderlinge betrokkenheid 
en solidariteit is groot”

“Uiteraard mogen we hierbij niet vergeten nog-
maals onze dank uit te spreken naar alle zorg-
verleners die ons door de twee coronapieken 
hebben geloodst. 

Het cliché “samen staan          
we sterk” is hier zeker 
niet misplaatst, dat 
hebben we dit jaar 
aan den lijve onder-
vonden!” 



“Ons woonzorgcentrum Zorgvlied in Molen-
beersel heeft een enorm zwaar jaar achter de 
rug”, aldus schepen Anita Meerten, “maar des-
ondanks bleef en blijft iedereen, zowel de bewo-
ners als de medewerkers, duidelijk positief”. 

Het woord ‘positief’ is misschien misplaatst in dit 
geval, maar het was niet coronapositief! Gelukkig 
bleef ons woonzorgcentrum tijdens de tweede crisis 
gespaard van het virus! 

Ieder hield zich 
aan de voorschriften!

“Dit hebben we vooral te dan-
ken aan het feit dat iedereen 
zich goed hield aan de veilig-
heidsvoorschriften”, vult ge-
meenteraadslid Marion Snie-
kers aan. “Het bezoek mocht 
blijven komen, zij het wel in 

WZC Zorgvlied
            positief Een warm ‘dankjewel’ 

aan iedereen die betrokken 
was en is bij het leven en 

werken in Zorgvlied. 

Samen zijn we er 

positief 
doorgeraakt!

Onlangs werd het landinrichtingsproject ‘Kes-
senich in zich(t)!’ door de bevoegde minister 
goedgekeurd. Voor de herinrichting van de 
Gaard, de omgeving van de motte, het kerkhof, 
de Sint-Martinusput en verschillende wandel-
paden zijn maar liefst 503.000 euro aan subsi-
dies voorzien vanuit Vlaanderen! 

503.000 én 329.000 euro!

“Daarnaast krijgt de gemeente Kinrooi nog bijna 
329.000 euro aan subsidies voor de restauratie 
van de mottetoren zelf!”, aldus schepen van erf-
goed Sylvie Henckens. 

Gemeenteraadslid en Kessenichenaar Eef Smeets 
is tevreden over deze ‘facelift’: 

“Met dit project zal de kern 
van Kessenich veel aan-
trekkelijker worden en zal 
de geschiedenis nog be-
ter uitgelegd kunnen wor-
den aan toeristen en ande-
re geïnteresseerden. In de 
Gaard zal er zelfs een speciale 

Landinrichtingsproject
Kessenich in zich(t)!

speelplek worden gecreëerd. 
Momenteel is architecten-

bureau Van Meer bezig 
met het opstellen van de 
definitieve plannen voor 
deze landinrichting. 

De uitvoering (in fasen) is 
voorzien in 2021 en 2022”.

beperktere mate en op een andere manier dan in 
een normale situatie. De onderlinge verbonden-
heid en betrokkenheid tussen de bewoners en hun 
verzorgers is gegroeid gedurende deze crisis. Een 
moeilijke situatie heeft meestal ook positieve effec-
ten! Hier willen we dan ook expliciet het personeel 
van ons WZC bedanken voor hun grote inzet”.



Deze legislatuur staan de veilige schoolomgevin-
gen prominent op de planning. Voor elk van onze 
zes schoolomgevingen stonden of staan er infra-
structurele ingrepen gepland. Voor meer infor-
matie gingen wij te rade bij schepen van verkeer 
en onderwijs Mark Hoedemakers.

Mark Hoedemakers: “Na een participatief traject 
met basisschool De Wieken, buurtbewoners, ouders 
en andere betrokkenen werd de schoolomgeving 
in Molenbeersel ingrijpend veranderd. Het autover-
keer en de fietsers en voetgangers werden van el-
kaar gescheiden. Tussen de Kleine Scheurestraat en 
het schoolgebouw werd een groene boulevard ge-
creëerd. Verder zijn er een aantal veilige oversteek-
plaatsen aangelegd en werd de hele schoolomge-
ving in de verf gezet met kleurrijke octopuspalen.

Eerste ‘Kinderknooppuntennetwerk’ van België!

Voor elke schoolomgeving in Kinrooi werd er een 
‘kinderknooppuntennetwerk’ uitgetekend, met bij-
horende signalisatie en schoolroutekaart. Dit biedt 
de kans aan kinderen en hun begeleiders om de 
voor hen meest aangewezen route naar school uit 
te tekenen. Dit is met recht en reden een pioniers- 
project inzake veilig schoolverkeer en educatie, 
waarvoor er nu al interesse is uit andere gemeenten!

De belangrijkste uitgangspunten voor het KKPN zijn:
- Het kanaliseren van de verkeersstromen van fiet-
sers en voetgangers langs de meest aangewezen 
paden en wegen. 

Verkeersveiligheid scholen 
  is onze topprioriteit

Er werden snelheidsinforma-
tieborden geplaatst in de 
Merrenhofstraat en De Bel-
der te Ophoven. Die staan 
trouwens ook al op alle an-
dere plaatsen.

In 2021 zal de schop ook 
in de grond gaan in de ruime 
schoolomgeving van Kinrooi. 
De Kloosterstraat, het Nelisveld, de Melkerijstraat 
en een groot stuk van de Processieweg krijgt een 
nieuw wegdek en zal een grote, aaneengesloten 
fietsstraat worden. Op heel dit traject worden er 
ook voetpaden voorzien en uiteraard komen er ook 
snelheidsinformatieborden. Bijzonder is dat ook de-
ze plannen tot stand kwamen na een uitgebreid 
participatietraject. Wat we doen, doen we voor u, 
én samen met u. 

In Kessenich springt de aanleg van de nieuwe fiets-
straat bij basisschool Icarus het meest in het oog. 
De Kasteelstraat is daarmee de eerste fietsstraat in 
onze gemeente (en het zal niet de laatste zijn)! Op 
een fietsstraat heeft de fietser altijd voorrang op ge-
motoriseerd verkeer. We zetten hiermee letterlijk de 
prominente rol van de fietser, de schoolomgeving 
én het snelheidsregime 
in de verf. Ten slotte wer-
den ook hier octopuspalen 
voorzien. De fiets- en voet-
gangersoversteek op de 
Venlosesteenweg wordt 
in de eerste helft van 2021 
voorzien van bijkomende 
signalisatie en verlichting.

Tussen Geistingen en Kessenich is de Kempweg 
voortaan over de volledige lengte voorzien van 
straatverlichting: een must, gezien het feit dat deze 
weg sinds vorig schooljaar geldt als dé fietsverbin-
ding tussen beide vestigingen van basisschool De 
Bommesaar.  Diverse verkeersborden geven aan 
dat dit een ‘schoolroute’ is. 

- Educatie: Het uitstippe-
len van de meest aange-
wezen, veilige route naar 
school laat kinderen ac-
tief nadenken over ver-
keersveiligheid. 
- Het sociale aspect: 
Waarom zouden klasge-
noten niet afspreken “aan 
kinderknooppunt 109” om 

van daar samen verder te fietsen naar school? 
- Gemachtigde opzichters en handhaving: De vrijwil-
ligers die dag in, dag uit op bepaalde plaatsen kin-
deren helpen oversteken op weg naar school kun-
nen - door het kanaliseren van de verkeersstromen 
van trage weggebruikers - zeer gericht ingezet wor-
den op die plaatsen waar ze het meest nodig zijn. 



Op 26 januari 2020 organiseerden we een lekker en 
druk bijgewoond nieuwjaarsontbijt in De Bunker te Kin-
rooi.  Jammer genoeg kan deze activiteit voorlopig niet 
herhaald worden wegens de coronamaatregelen. Maar 
van het moment dat het  weer heel veilig is om bijeen te 
komen, zullen we zeker een gezellig ‘samen-moment’ 
organiseren!

Op 26 juni 2020 onthulde burgemeester Jo Brouns het 
beeld ‘Covid-19 The Unfair Fight’ van Eer Dirkx in de 
lobby van het ziekenhuis te Maaseik. Hiermee behaalde 
Eer de culturele prijs 2020 van de gemeente Kinrooi.

In augustus werd het oude ‘dorpshuis’ (de voormalige 
school) achter het gewezen gemeentehuis in Ophoven 
volledig afgebroken om plaats te maken voor een 
nieuwe polyvalente zaal! zie ook elders in dit nummer).

Zopas werden in het centrum van Molenbeersel (tussen 
Smeetsstraat en Kleine Scheurestraat) een aantal huizen 
(waaronder de oude slagerij) afgebroken om plaats te 
maken voor een privé nieuwbouw. Zo zal de volledige 
schoolomgeving er binnenkort heel nieuw uitzien!

1.

2.

3.

In de kijker
1.

2.

4.

4.3.



Sinds kort is de vroegere VVV-infodienst van 
hotel De Spaenjerd verhuisd naar een nieuwe 
locatie op het Maasplein aan de jachthaven De 
Spaanjerd te Ophoven. 

“Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers werd 
op korte tijd een nieuw infopunt gecreëerd in het 
toeristische hart van onze gemeente!”, aldus bur-
gemeester Jo Brouns die verantwoordelijk is voor 
toerisme in Kinrooi! 

VVV-Kinrooi
  wordt Visit Kinrooi

“Bij deze gelegenheid werd ook de naam veran-
derd: van VVV-infodienst naar Visit Kinrooi!” 

Gemeenteraadslid Rob Dirkx 
vult aan: “Ook vernieuwde 
men het logo. Hiermee 
staat Kinrooi klaar om de 
toeristische uitdagingen in 
de toekomst aan te gaan!”, 

Wie in coronavrije tijden het Bastionfestival 
heeft meebeleefd of wie ’s zomers de Bastibar al 
eens bezocht heeft of gewoon wie er al wande-
lend of fietsend is gepasseerd, heeft gezien dat 
het Bastion een plein is met vele mogelijkheden!

“Dat was zo”, aldus schepen Wim Rutten, “tenmin-
ste als de hemelsluizen dicht bleven en als de zon 
het gras de kans gaf te overleven! “

Bastion Kessenich 
  all weather evenementenplein

“Om dus in alle omstandigheden modder- of stof-
vrije evenementen te kunnen organiseren, hebben 
we waterdoorlatende klinkers aangebracht met 
een drainagenetwerk onder de donkergekleurde 
banen.  Zo is een prachtig ogend plein ontstaan 
dat in quasi alle weersomstan-
digheden bruikbaar is voor 
allerhande organisaties.

Waarom zou er naast de 
al vermelde evenementen 
bijvoorbeeld geen kermis 
kunnen doorgaan? Of een 
trouwfeest? Of…”
 

“Een prachtig plein voor 
alle weersomstandigheden”



De renovatie van het oude Ophovense gemeen-
tehuis en de nieuwbouw van het Dorpshuis, 
waarvoor de voorbereidingen en de planning al 
tijdens de vorige legislatuur werden aangevat 
door voormalig schepen Sylvie Vanmontfort, zit 
op kruissnelheid. Buurtbewoners en passanten 
zien week na week de vorderingen van het geheel. 

“Na afbraak- en grondwerkzaamheden (zie ook el-
ders in dit nummer) verrijst er nu steen voor steen 
en stap voor stap een nieuw ontmoetingscentrum”, 
aldus schepen van cultuur Mark Hoedemakers. 

“De 2 maanden die we verloren door het aanvatten 
van een onderhandelingsproce-
dure met de aannemer, hebben 
we ondertussen weer ingehaald 
door het parallel laten uitvoeren 
van 2 bouwfasen die normaal 
gezien na elkaar zouden plaats-
vinden”, voegt gemeenteraadslid 
Wouter Simons eraan toe. 

Gemeenteraadslid Yannicka Eer-
dekens vult aan: “Het oud ge-
meentehuis zal bestaan uit ver-
gaderlokalen en multifunctionele 
ruimtes. Het nieuwe Dorpshuis 
wordt een modern ontmoetings- 

Werken Dorpshuis Ophoven 
liggen op schema  

en feestcentrum, voorzien van alle hedendaags 
comfort en een ruime keuken. We denken ook aan 
het milieu en klimaat”, aldus Yannicka, “zo werd er 
gekozen voor een groendak en de maximale op-
slag van regenwater voor benutting nadien”. 

“Als alle werken voorspoedig blijven verlopen, ver-
wachten we dat eind 2021 de eerste activiteiten 
kunnen doorgaan in dit nieuwe, prachtige complex” 
concludeert Mark Hoedemakers.

Herinrichting
 gemeentehuis
“Na de afwerking van het nieuwe gebouw voor 
de technische dienst, was het tijd om ook het ge-
meentehuis zelf een opfrisbeurt te geven”, legt 
schepen van openbare werken Wim Rutten uit.

“Binnenkort worden de ramen nog vervangen en nu 
wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting. 
Met nieuwe vloeren en een flinke scheut verse verf 
ziet het er al heel anders uit. En er komen nieuwe 
‘bewoners’  hun intrek nemen!”, aldus schepen Rut-
ten: “De wijkpolitie verlaat het centrum van Kinrooi 
en krijgt een eigen ingang in het gemeentehuis, 
met een 24/24 en 7/7 onthaalloket”. 

“De dienst ‘zorg en ouderen’ verhuist van de Stegel 
naar het gemeentehuis, waar plaats is vrijgekomen 

door de verplaatsing van de dienst grondgebieds-
zaken naar de nieuwe technische dienst. Zo krijgt 
ook de dienst vrije tijd weer meer ruimte in de Ste-
gel. 

Leuk weetje hierbij is dat de hele herinrichting ont-
worpen is en de uitvoering ervan begeleid is door 
ons eigen personeel, waarvoor ook langs deze weg 
onze dank”, aldus Wim Rutten.



In 2020, een jaar waarin afstand houden levens 
redt, was het des te belangrijker om iedereen te 
blijven betrekken en elkaar niet los te laten. Er 
liepen daarom toch nog tal van projecten waar-
mee we Kinrooi met alle 12.000 inwoners samen 
mooier en sterker maken. Schepen Peter Nies zet 
enkele initiatieven op een rijtje.

Win-win-win-actie

Samen maken we 

  Kinrooi mee
zodat 2021 dan het jaar kan zijn 
van de grote opening. Om 
de naam van het jeugdhuis 
te bepalen, zal het jeugd-
huisbestuur nog een op-
roep lanceren voor crea-
tieve ideeën. 

Speelplein Oud Kevelaer

Ook de heraanleg van het speelpleintje in Oud 
Kevelaer (Molenbeersel) liep helaas vertraging op 
door Covid-19. Gelukkig is uitstel geen afstel en zit 
het bepalen van het ontwerp van het nieuwe speel-
pleintje in een eindfase. 

In 2021 volgt de aanbesteding voor de werken en 
de uiteindelijke uitvoering, zodat er speelplezier en 
ontmoeting kan zijn in een vernieuwde omgeving. 

Meytersveld en oud chopperlokaal

In navolging van het vorige project lopen we in 
de wijk Meytersveld (Kinrooi) graag hetzelfde par-
cours met de bewoners. En ook het perceel van 
het oude chopperlokaal langs de Breëersteenweg 
geven we graag samen een nieuwe invulling.

Klimaatbos

Ten slotte werd eind 2019 samen met meer dan 
100 vrijwilligers het eerste klimaatbos aangeplant 
in de Witbeekvallei van Geistingen. 

Tegelijk werd een ‘Woudfunding’ opgestart waar-
bij iedereen kon bijdragen aan toekomstige kli-
maatbossen. De respons was van die aard dat we 
in 2021 een vervolg kunnen plannen. 

Ook in 2021 maken we Kinrooi met alle 12.000!

Peter Nies: “De win-
win-win-actie is daarvan 
een goed voorbeeld. 
Samen met de sterke 
Unizo-afdeling van onze 
gemeente hebben we 
als bestuur een actie 
opgezet om zowel de 
Kinrooise ondernemers, 
consumenten én vereni-
gingen te ondersteunen. 
Door je aankopen te doen bij Kinrooise handelaars, 
maakte je van begin oktober tot eind dit jaar kans 
om elke week 100 euro te verdienen voor jezelf, 
maar ook voor jouw favoriete vereniging! 

Op die manier hopen we een steentje bij te dra-
gen zodat ondernemers en verenigingen het hoofd 
boven water kunnen houden. Ondernemers moe-
ten in 2021 immers weer naar hartenlust kunnen 
ondernemen, verenigingen moeten weer mensen 
kunnen verenigen. Zo creëren we welvaart en wel-
zijn in onze gemeente.

Jeugdhuis

Tijdens het traject ‘Kinrooi Meemaken’ in 2019, 
waarbij we met de ideeën van alle inwoners het 
Meerjarenplan 2020-2025 hebben vormgegeven, 
was een jeugdhuis voor onze gemeente één van 
die ideeën. 

De animo die er ontstond was aanstekelijk en 2020 
zou het jaar worden van de grote opening. Jon-
geren elkaar laten ontmoeten in een (on)georga-
niseerde setting en er inspelen op hun vragen en 
noden, dat was het doel. 

Helaas was het net die ontmoeting die onmogelijk 
werd gemaakt door Covid-19. De groep kartrek-
kers is echter gemotiveerder dan ooit tevoren en 
we hebben enkele geschikte locaties op het oog, 
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Contact?

Na
woord 
Beste,

Het einde van 2020 is in zicht. De hoop van 
het nieuwe jaar begint te dagen!

Het was een raar jaar! Het was een onvoor-
spelbaar jaar! Met de jaarwisseling wensen we 
elkaar een gelukkig nieuwjaar, met een goede 
gezondheid. Dat is al jaren een traditie maar 
2020 heeft ons geleerd hoe belangrijk dat ze-
ker is. 

Gezond zijn, gezond blijven, je leven leiden 
zonder schrik te hebben om ziek te worden, 
de sociale contacten, de werkomgeving het 
leek allemaal vanzelfsprekend, maar een virus 
bracht ons met de voeten op de grond... 

Gelukkig brengt 2021 ons weer hoop, terug 
zicht op dat vrije leven van voor 2020! Tijdens 
de corona-tijden hebben we geprobeerd om 
zoveel mogelijk iedereen te ondersteunen (de 
‘zorgers’, de verenigingen, de ondernemers, 
de dienstverleners enz.). Maar we zijn ook al 
bezig met plannen voor de toekomst, zoals je 
kan lezen in deze CD&V@Kinrooi. 

2021 wordt ook nog een belangrijk jaar in de 
geschiedenis van onze gemeente. Kinrooi 
wordt immers 50 jaar! Dat gaan we hopelijk 
in september vieren, zonder mondmasker, 
zonder afstand en hopelijk samen op de dans-
vloer! Ik wens jullie dan ook het beste toe voor 
2021 maar vooral: Blijf gezond!

Linda Cox
voorzitster

Voldoende bankautomaten

in elke gemeente
Onlangs verdween de laatste bankautomaat uit 
het centrum van Kinrooi. Naar aanleiding hier-
van lanceerde Vlaams volksvertegenwoordiger 
en burgemeester Jo Brouns een oproep naar de 
banken toe om te zorgen voor voldoende bankau-
tomaten in iedere gemeente, gratis betaaltermi-
nals voor verenigingen én meer vormingen rond 
digitaal bankieren.

Jo Brouns:  “Onze partij is trekker én voorstander 
van digitalisering in de banksector en het digitaal 
bankieren. Maar dat mag niet betekenen dat be-
paalde groepen van mensen uit de boot vallen. 

Volgens cijfers van KBC zijn de iets oudere inwo-
ners minder digitaal vaardig. Daarom moeten we 
ook – onder andere via de verenigingen – sterk 
inzetten op vorming in digitaal bankieren. Maar zo-
lang iedereen niet digitaal geletterd is, mogen we 
niemand uit het oog verliezen!”

Lid worden van CD&V-Kinrooi?
Nieuwe leden betalen het eerste jaar slechts 6 euro, 
daarna wordt dat 12 euro. - 26, + 75, werklozen en 
mensen met een beperking betalen ook slechts 6 
euro. Voor elk bijkomend gezinslid betaal je slechts  
6 euro. Of je kiest voor het familietarief van 25 euro.  
Hierover kan je kan contact opnemen met onze se-
cretaris Hubert Van Eygen (zie gegevens hieronder).


