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Het is goed leven
in Kinrooi

@Kinrooi

In de maanden maart en april gingen onze mandatarissen en
bestuursleden op pad doorheen heel Kinrooi met een bevraging
over de ‘toestand van onze gemeente’ én de verwachtingen van de
inwoners naar de toekomst toe. Een 25-tal ondervragers bezochten
daarbij zo’n 150 willekeurig gekozen adressen, gespreid over de
ganse gemeente.
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Samen
maken we Kinrooi

Met deze woorden bena-
drukte onze burgemeester
en lijsttrekker voor de ko-
mende gemeenteraads-
verkiezingen Jo Brouns
het belang van de betrokkenheid  van iedere
inwoner bij onze mooie gemeente.

U kan in dit nummer een uitgebreid verslag
nalezen van de vele huisbezoeken die onze
bestuursleden de afgelopen maanden deden.
Deze contacten werden door onze mensen met
heel veel plezier gelegd en de fijne ontvangst
vanwege de inwoners was hartverwarmend.  Als
je op een goede manier aan politiek wil doen
moet je luisteren naar wat mensen echt
belangrijk vinden.

En dat doen we als CD&V-Kinrooi: de burge-
meester, onze schepenen, raadsleden en
bestuursleden blijven dagelijks grote inspan-
ningen leveren om onze gemeente verder te
ontwikkelen en nog aangenamer te maken om
te wonen, te leven, te werken, te ontspannen
en te ondernemen. En dit alles van harte met
heel veel enthousiasme omdat de feedback
zeer motiverend is.

CD&V is voor Kinrooi, onder leiding van onze
burgemeester Jo Brouns, de beste keuze!

Ik ben alvast fier op onze beleidsploeg en
de realisaties van de afgelopen jaren...

U toch ook, of niet?

Jan Vandeberg
voorzitter

Tevreden Kinrooienaren

Uit de bevraging bleek dat een
groot aantal inwoners tevreden is
over wonen en leven in Kinrooi,
wat overeenkomt met de bevin-
dingen van de bevraging die de
Vlaamse gemeenschap deed in
onze gemeente (Statistiek Vlaan-
deren, Agentschap Binnenlands be-
stuur, editie 2018):

Daaruit blijkt dat 84 %
tevreden is over onze

gemeente. 94 % van de
ondervraagden woont

graag in onze gemeente!

Op de meeste plaatsen hoorden
we heel positieve reacties zoals
‘het is heel goed hier’, ‘alles is ok’,
‘jullie doen het goed!’.

Daarnaast hebben we ook een
aantal verbeterpunten genoteerd.

Wat kan verbeteren?

Wonen, verkeer en vervoer
blijven belangrijke aandachtspun-
ten. Zo blijven de vragen naar
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betaalbare bouwplaatsen en ook
aangepast en begeleid wonen voor
senioren actueel.

Vooral zwerfvuil en hondenpoep
wekken echter ergernis op en het
aanbod aan openbaar vervoer kan
beter. Ook het te snel rijden én het
zware verkeer in onze woon-
kernen zorgen voor overlast. Verder
hecht men veel belang aan het on-
derhoud van de wegen en aan
vrijliggende fietspaden.

Op cultureel vlak legt men de na-

druk op voldoende accommo-
datie voor cultuur en de vereni-
gingen en volddoende aandacht
voor de jeugd.

En last but not least drukt men erop
dat het creëren van werkgelegen-
heid belangrijk blijft! Hiervoor ver-
wijst men onder andere naar Agro-
polis.

Grote tevredenheid
dienstverlening

Maar liefst 92 % is tevreden over

de dienstverlening in het ge-
meentehuis.  Er werd wel opge-
merkt dat de openingsuren van het
gemeentehuis best worden uitge-
breid. Het overgrote deel van de
ondervraagden vindt dat ze voldoen-
de worden geïnformeerd over het
gemeentelijk beleid. De meesten
halen hun informatie vooral uit de
Kinrooi info, de gemeentelijke web-
site en de facebook-pagina van de
gemeente.

Trots op Kinrooi!

Een groot deel van de ondervraagden
is trots op Kinrooi en wel om volgen-
de redenen: het water, de natuur,
het bastion, het toerisme, de fiets-
paden, de jachthaven, het rustige
karakter, het verenigingsleven,
Agropolis, de Stegel én onze asper-
ges!

89 % van de ondervraagden
vindt onze fietspaden veilig.

86 % vindt dat we moeten
blijven investeren in toerisme.

93 % vindt onze investeringen
in ouderenzorg belangrijk.

Het is vaak volle bak in gemeenschapscentrum De Stegel

Het bastion als gemeenschapsplein met de prachtige fietspaden er omheen!



Samen maken we Kinrooi

Jo Brouns lijsttrekker
Tijdens de algemene bestuursvergadering van CD&V-Kinrooi op 29
januari 2018 werd huidig burgemeester Jo Brouns voorgedragen als
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn kandidatuur werd
unaniem goedgekeurd!

ln zijn dankwoord dankte hij iedereen
voor het vertrouwen dat het resul-
taat is van een fijne samenwerking
met de lokale ploeg in de voorbije
jaren. Hij benadrukte het feit dat hij
'heel veel goesting' heeft om samen
met alle Kinrooienaren te blijven
bouwen aan de toekomst van onze
mooie gemeente want er liggen nog
heel wat uitdagingen te wachten.

Uitdagingen

CD&V-Kinrooi met Jo Brouns als
lijsttrekker zal blijven inzetten op de
versterking van de dorpen. Daarbij
zal het woonbeleid worden afge-
stemd op actuele en toekomstige
woonnoden voor jonge gezinnen en
ouderen.
Verder zal de gemeentelijke dienst-
verlening zo dicht mogelijk bij de
inwoners worden gebracht tot in de
dorpshuizen. Daarnaast zal ingezet
worden op lokale werkgelegenheid
(onder andere via Agropolis) en ver-

keersveiligheid (met vrijliggende fiets-
paden van Kinrooi tot Molenbeersel
en veilige schoolomgevingen).

"We blijven inzetten op de ondersteuning
van de talrijke verenigingen", aldus Jo
Brouns, "zij zorgen immers voor de sterke
samenhang in onze gemeente.  We blijven
ook werken aan een zorgzaam Kinrooi
waarin we samen met alle informele en
formele zorgpartners gepaste antwoor-
den bieden op actuele en toekomstige
zorgnoden. En uiteraard zullen we de
nodige stappen ondernemen om onze ge-
meente, een echte parel aan de Maas,
nog attractiever te maken, zowel voor de
eigen inwoners als voor de toeristen en
bezoekers".

Samen

Een gemeente maak je niet alleen als
bestuur, maar maak je meer dan ooit
samen met de inwoners, dat is dan
ook de boodschap die Jo Brouns wil
meegeven: "Samen maken we Kinrooi".

Bijna iedereen vindt dat we de vere-
nigingen verder moeten blijven steu-
nen en dan vooral de jeugdvereni-
gingen én in de vorm van huurmate-
rialen en dienstverlening.

Agropolis

Het merendeel van de mensen kent
Agropolis. Zij vinden het belangrijk
vanwege de mogelijke meerwaarde
voor de landbouw, de tewerkstelling
en in het algemeen de economie.
Men ziet het vaak ook als iets om
Kinrooi op de kaart te zetten!

Programma

De bevindingen van deze bevraging
worden momenteel verwerkt in het
verkiezingsprogramma dat we jullie
binnenkort persoonlijk komen toe-
lichten bij onze huisbezoeken!

Samen met jullie zullen we proberen
om van Kinrooi een nog mooiere,
betere, rustigere én opwindendere
gemeente te maken!

Indien je nog suggesties hebt voor de
toekomst van Kinrooi, kan je die altijd
bezorgen via het contactformulier op
www.kinrooi.cdenv.be/contact/ of via
info@kinrooi.cdenv.be).

Jo Brouns, samen met aspergekoningin Lesly, schepen Sylvie Vanmontfort en Jos Franssen, voorzitter van VVV-Kinrooi,
tijdens de opening van het aspergeseizoen 2018.



Hier wordt gewerkt

Nieuwe parking De Stegel

Onlangs werden er in het kader van het RUP Molenbeersel (langs de
Weertersteenweg ter hoogte van Villa Pax) en Kessenich (langs de par-
king van de sporthal) archeologische proefopgravingen uitgevoerd.

Zopas werd de parking langs gemeenschapscentrum
De Stegel volledig heraangelegd met waterdoorlaten-
de klinkers.

In totaal werden er 45 parkeerplaatsen en drie minder-
valide parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast werden ook
de nodige aanplantingen voorzien.

Het is de bedoeling dat de parking eventueel ook als
dorpsplein kan worden gebruikt.

Archeologie én wonen

Omdat de dienst onroerend erfgoed
de bevindingen van deze vooronder-
zoeken vrij belangrijk vond, moet er
nu op beide plaatsen een effectieve
opgraving worden uitgevoerd.

Zopas werden de bestekken voor
deze opgravingen goedgekeurd door
de gemeenteraad. Hopelijk zullen de
opgravingen in juni van dit jaar kun-
nen plaats vinden.

Verkoop bouwplaatsen

Vervolgens kan dan begonnen wor-
den met de verkoop van de beschik-
bare bouwplaatsen. In Molenbeer-

sel zullen dat in eerste instantie 30
open bebouwingen zijn en in Kes-
senich 18.

Kijkdagen

In het kader van deze opgravingen
zullen er ‘kijkdagen’ georganiseerd
worden waarbij geïnteresseerden de
opgravingen kunnen volgen.
Tijdens de proefopgravingen in Kes-
senich werden sporen van  brand-
restengraven (zie foto rechts) uit de
vroeg Romeinse periode gevonden.
In Molenbeersel vond men vage spo-
ren van een vermoedelijke ijzertijd-
nederzetting.

Dorpshuis Ophoven
Momenteel is een architectenbureau bezig met de ont-
wikkeling van herinrichtingsplannen voor het Dorpshuis
te Ophoven. De bedoeling is om het gedeelte achter het
oude gemeentehuis volledig te vernieuwen en meer
functioneel te maken en het oude gemeentehuis hierin
te integreren. De ontwerpen werden op 23 mei ter
beoordeling en eventuele verbetering voorgelegd aan de
bevolking.

Werken in uitvoering
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Kennedy-mars
Op 31 maart stonden drie Kinrooise OCMW-raadsleden aan de startlijn van
de Kennedy-mars in Sittard. Miet Lemmens deed mee aan de Kennedy-mars
(80 km) en eindigde in een tijd van 14u en 8 minuten. Ronny Peers liep 54 km
van de mars uit en Linda Cox liep de Swentibold-mars (40 km).

Proficiat Miet, Ronny en Linda! Zij bewezen dat CD&V-Kinrooi voort-
durend ‘in beweging’ is!

Schoolomgeving
Molenbeersel

Breeërsteenweg
In het kader van de herinrichting van
de Breeërsteenweg (nieuw wegdek
en fietspaden) aan de Broekstraat
werd onlangs het hoekhuis aange-
kocht. Om hier een ‘toegangspoort’ te
creëren in functie van de verkeers-
veiligheid is men zopas begonnen met
de afbraak van deze woning. In de
omgeving zal ook een nieuwe bushal-
te worden voorzien. Aan de overkant
zal het bestaande gebouw plaats
ruimen voor een privaat woonproject
zodat deze omgeving wordt opge-
waardeerd.

Herinrichting
kern Kessenich
De Vlaamse Landmaatschappij is mo-
menteel bezig met de voorberei-
dingen voor een herinrichtingsplan
van het centrum van Kessenich. In dit
kader werd al een verkennende wan-
deling doorheen het betreffende ge-
bied georganiseerd. Naar aanleiding
hiervan werden 18 ambassadeurs
bereid gevonden om mee na te den-
ken over de herinrichting van het
centrum van Kessenich. Bedankt voor
jullie engagement!

Vroenhof
In het kader van de herinrichting van
het waterrecreatiegebied wordt er
gewerkt in de Vroenhof te Geistin-
gen. Infrax legt er momenteel nieuwe
waterleiding. Het wegdek wordt
vernieuwd en de straat krijgt ver-
keersveilige kruispunten. Op enkele
plaatsen wordt de straat heringericht
in functie van de verkeersveiligheid
van voetgangers en fietsers.

v.l.n.r. Linda Cox, Miet Lemmens en Ronny Peers

Na intensief overleg met de lokale
gemeenschap en de school werd on-
langs besloten om de oorspronkelijke
plannen voor de heraanleg van de
schoolomgeving in Molenbeersel te
herbekijken.  Nieuwe plannen zullen
nog voor het bouwverlof opnieuw ter
bespreking worden voorgelegd.

De oorspronkelijke uitgangspunten
werden wel behouden: een verkeers-
veilige schoolomgeving met een ge-
scheiden afwikkeling voor autover-
keer en fietsers en voetgangers.



belastingen én dienstverlening

Daar zijn de belastingbrieven!
Het is weer zover: belastingbrieventijd! De jaarlijkse vervelende karwei
van het invullen van je belastingaangifte komt er weer aan. Maar geen
nood: net zoals de voorbije jaren organiseren we in 2018 ook weer
diverse invulsessies om je te helpen bij het (vooral) digitaal invullen van
je belastingbrief.

Dit jaar zetten we optimaal in op de
digitale aangiftes via Tax on Web! Om
een vlotte service te kunnen verle-
nen moet je dan ook je identiteits-
kaart (en die van je eventuele part-
ner) meebrengen, samen met de pin-
code(s) die bij die identiteitskaart(en)
hoort.

Daarnaast breng je best ook de be-
lastingaanslag van vorig jaar mee
(de brief die je kreeg van de belas-

Vergeet niet de
identiteitskaarten

van beide partners
én de pincodestingdienst waarop staat hoeveel je

moet betalen of hoeveel je zal terug
krijgen).

En verder zijn uiteraard al de attes-
ten van al je inkomsten en mogelijke
aftrekposten noodzakelijk!

Je brengt best ook de ‘bruine envelop’
mee waarin het papieren aangiftefor-
mulier zit.

Bij het verschijnen van deze CD&V@Kinrooi is de eerste invulavond in
Ophoven al voorbij (25 mei). Maar op volgende plaatsen en data kan je nog
terecht bij onze vrijwilligers van CD&V en ACV:

vrijdag 1 juni, 16-19u: Geistingen, Harmoniezaal

vrijdag 8 juni, 17-20u: Kinrooi, eetzaal Basisschool

vrijdag 15 juni, 17-20u: Molenbeersel, De Stegel

vrijdag 22 juni, 17-20u: Kessenich, De Borg

Checklijst

- het aanslagbiljet van vorig jaar
- de jaaropgaves/belastingfiches van
je werkgever/uitkeringsinstelling

- attesten van giften, hypothecaire
leningen, pensioensparen, kinder-
opvang, levensverzekering, PWA-
en/of dienstencheques,

- kadastraal inkomen (van alle ei-
gendommen),

- de in Nederland betaalde nomi-
nale premie (grensarbeiders)

- bewijzen van aftrekbare kosten
(o.a. autofacturen, km-stand)

- bewijzen van onderhoudsuitke-
ringen

- bewijzen van energiebesparende
maatregelen (dakisolatie)

- roerende inkomsten (intresten)
uit het buitenland



onze gemeenteraadsleden

Een dag uit het leven van...
In dit en de volgende nummers van CD&V@Kinrooi stellen we je graag
een aantal gemeenteraadsleden voor. Wij vroegen Peter Nies, Marion
Sniekers en Rob Dirkx hoe hun ‘typische dag’ eruit ziet.

Peter Nies

CD&V@Kinrooi: Peter, hoe begin
jij je dag?

“Zoals zoveel Limburgers begin ik de
dag altijd met een blik op Het Belang
van Limburg, met bijzondere aandacht
voor het politieke nieuws en vooral
het (provinciaal) voetbal. Want voet-
bal en politiek, dat zijn de twee pas-
sies waarmee ik opsta en ga slapen.
Dat uit zich natuurlijk in mijn engage-
menten als voorzitter van Hoger Op
Molenbeersel en als gemeenteraads-
lid. Dag in dag uit proberen we met
een sterke groep vrijwilligers (voet-
bal)-plezier te schenken aan kinde-
ren en volwassenen. Ook raadslid
ben je 24/24, of je bent het niet. Ik
probeer dan ook maximaal bereik-
baar te zijn voor de mensen van
Molenbeersel en de gemeente Kin-
rooi. Of het nu via mail, telefonisch,
op café of op straat is.

Op professioneel vlak ben ik na mijn
job op het kabinet van Limburgs ge-
deputeerde Erik Gerits, op zoek naar
een volgende uitdaging. Maar iets
vertelt mij dat die ook voetbal- of
politiek getint zal zijn.    Maar als je

mij nu wil excuseren, ga ik nog even
wat baantjes trekken in de Aqua-
droom, zodat ik fit ben voor een
week-end met het jeugdtornooi bij
HOM, het tornooi van FC De Jagers
met zijn Cristallekes en Standard dat
zondag de 2de plaats gaat pakken in
Play-off I. :-)”

Marion Sniekers

CD&V@Kinrooi: Marion, hoe ziet
jouw agenda eruit?

“Ik heb ‘s morgens mijn handjes vol
met mijn zoontjes Jeff (2008) en
Bram (2010) én mijn man Davy Ber-
ben! Na het ontbijt rijd ik naar Peer
waar ik als maatschappelijk assistente
werk voor de vzw IN-Z.

Daar werk ik dagelijks mee aan een
hele waaier van diensten maar vooral
aan de thuiszorg met specifieke aan-
dacht voor de senioren.

Mijn avonden zijn meestal bezet met
vergaderingen van o.a. de gemeente-
raad, het CD&V-bestuur of het be-
stuur van IGL of DOK. Daarnaast zet
ik me al meer dan 10 jaar in als vrij-
willige cathechiste voor onze vorme-
lingen. En als er dan toch nog een

beetje vrije tijd overblijft kan ik voor-
al genieten van daguitstapjes, terras-
jes maken, wandelen en fietsen!”

Rob Dirkx

CD&V@Kinrooi: Rob, jij schijnt
nogal iets met water en rozen te
maken te hebben?

“Dat klopt. Overdag werk ik voor De
Watergroep.  ’s Morgens rijd ik naar
As waar ik m’n werkplek als werk-
meester distributie (werkverdeler)
heb.  Wij zorgen ervoor dat er iedere
dag water uit je kraan blijft komen!
Rond 16u30 zit m’n dagtaak erop. En
dan draait weer alles rond Geistin-
gen en de verschillende verenigingen
waarvan ik bestuurslid bent.

Momenteel gaat een groot deel van
mijn aandacht en vrije tijd naar de
Landelijke Gilde van Geistingen, die
mee instaat voor de organisatie van
‘Geistingen Rozendorp’ op zondag 24
juni (allen daarheen!). Ik maak ook
deel uit van de werkgroep terrein &
techniek van het Oud-Limburgs Schut-
tersfeest dat op 1 juli plaats vindt
(ook allen daarheen!) waar ik vooral
zorg voor de riolering en waterlei-
ding.

Verder zet ik me uiteraard ook in als
gemeenteraadslid en bestuurslid van
Marec en het Gemeenschapshuis”.

Voetbal en politiek, dat zijn
de twee passies waarmee

ik opsta en ga slapen

Ik werk dagelijks mee aan een
hele waaier van diensten maar

vooral aan de thuiszorg

Momenteel gaat mijn aandacht
vooral naar de voorbereiding

van het OLS en
‘Geistingen Rozendorp’



onze activiteiten

Kinrooi in beweging

Contact?
voorzitter
Jan Vandeberg 0473/984946

jan.vandeberg@telenet.be
secretaris
Hubert Van Eygen 0494/127470

hubert.vaneygen@skynet.be
voorzitter CD&V-Senioren
Pierre Vanmontfort 0496/356398

pierre.vanmontfort@skynet.be
voorzitster V&M
Jeannine Veugelaers 0494/847034

j.veugelaers@telenet.be

Colofon
Eindredactie CD&V@Kinrooi:

H. Van Eygen, J. Brouns, J. Vandeberg

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

Op 20 april organiseerde CD&V-Kinrooi in het Dorpshuis te
Ophoven naar jaarlijkse traditie een invulsessie voor de Neder-
landse belastingaangiftes.

Surf ook eens naar onze vernieuwde website

kinrooi.cdenv.be
of naar onze facebookpagina.

Wil je snel en regelmatig op de hoogte worden
gebracht van onze activiteiten en standpunten?

Bezorg ons dan je mailadres
via info@kinrooi.cdenv.be

met de boodschap:
‘Ja, ik wil de info van CD&V-Kinrooi

via mail ontvangen’.

Activiteitenkalender

Belastingdienstbetoon op
1, 8, 15 en 22 juni

(zie elders in dit nummer)

Daguitstap CD&V-Senioren
naar Melderslo en Arcen

op 12 juni

Algemene bestuursvergadering
in De Schans te Kinrooi

op 25 juni om 20u

Vrouw & Maatschappij Kinrooi organiseerde op 26 april een
kookavond voor vrouwen én mannen in de keuken van de Stegel
te Molenbeersel.

Op 6 mei trokken een 15-tal leden van Vrouw & Maatschappij
Kinrooi naar Antwerpen om er de joodse wijk te leren kennen.


