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Veilig in het verkeer

Verkeer en verkeersveiligheid: twee thema’s 
die léven en waarover iedereen een mening 
heeft . Dat is goed, zeker omdat er ook weinig 
thema’s zijn waaraan iedereen rechtstreeks 
een positieve, voelbare bijdrage kan leveren. 
Infrastructuur is namelijk één, actief mee-
werken aan verkeersveiligheid is twee! En 
voor verkeersveiligheid dragen we samen de 
verantwoordelijkheid!

We gingen langs bij schepen van verkeer Mark 
Hoedemakers voor wat meer uitleg over de tal-
rijke acties die in onze gemeente ondernomen 
worden om vooral de verkeersveiligheid van de 
zwakke weggebruiker te verbeteren:

De allerbeste wensen voor 2022!De allerbeste wensen voor 2022!

Zwakke weggebruiker centraal

“Centraal
hierbij staat

veilig(er) 
schoolverkeer”

“We hebben van verkeersvei-
ligheid een absolute prioriteit 
gemaakt. Met betrekking tot 
het aanpakken van knelpunten 
en beter inrichten van diverse 
verkeersinrichtingen maakt de 
gemeente Kinrooi een grote 
sprong voorwaarts. Centraal 
hierbij staat veilig(er) school-
verkeer. Dat zijn we onze kin-
deren, en straks hún kinderen 
verschuldigd. 

De gefaseerde opbouw en 
uitrol van het kinderknoop-
puntennetwerk (KKPN) zal ko-
mende zomer - na het opwaar-

deren van een aantal paden/trage wegen - zijn 
afgerond. Ook heeft tegen die tijd letterlijk elke 
schoolomgeving in onze gemeente een meta-
morfose ondergaan. Op dit moment wordt Kin-
rooi her en der als voorbeeld genoemd, en is 

ons KKPN al onderdeel van een 
masterthesis!

Het veiliger inrichten van ver-
keersinfrastructuur blijft een 
werk van lange adem, maar 
we blijven er de schouders vol 
onder zetten. In de recentse 
Kinrooi Info kon je in een uitge-
breid ‘verkeersdossier’ alles le-
zen over realisaties, werven en 
plannen. We verwijzen dan ook 
graag naar die brochure voor 
een compleet zicht op realisa-
ties van de laatste 3 jaar en de 
nog in de pijplijn zittende, con-
crete toekomstplannen!



Op 6 december 2021 keurde de gemeenteraad de 
overheidsopdracht goed om de projectzone in het 
centrum van Kinrooi rondom de kerk te ontwik-
kelen. Wij vroegen aan burgemeester Jo Brouns 
en raadslid Jos Vandewal uitleg over dit project.

Jo Brouns: “In het centrum van Kinrooi is er een 
gebied van ruim 135 are dat we samen met een 
projectontwikkelaar kwaliteitsvol en effi  ciënt willen 
inrichten met kernversterkende elementen. Het ge-
bied bestaat uit een aantal gronden die eigendom 
zijn van de gemeente Kinrooi, de kerkfabriek en pri-
vé eigenaars die als projectpartners instemden met 
deze aanpak voor de centrumontwikkeling. 

Het gaat om het gebied aan de Melkerijstraat en 
de Grote Kerkstraat.  Hier willen we meer doen met 
minder ruimte. Hier willen we private woningen, 
publieke infrastructuur en eventueel commerciële 
ruimte realiseren. Hierdoor willen we een sterkere 
dorpskern krijgen waar er een maximaal woon- en 
verblijfsmilieu gecreëerd wordt. Om dit te bereiken 
is een geïntegreerde aanpak nodig.  Daarom willen 
we dit ook samen aanpakken met een ervaren pro-
jectontwikkelaar.

Kandidaatstelling tot 19 januari 2022

Een projectontwikkelaar die wil meedingen voor 
deze opdracht, moet drie referentieprojecten kun-
nen voorleggen. Bovendien moet de projectont-
wikkelaar samenwerken met een ontwerpteam 
bestaande uit zowel een architect als een land-
schapsarchitect. De aanvraag tot deelname moet 
ingediend worden vóór 19 januari 2022. Dan gaan 
we kijken welke indieners aan de 
slag kunnen met de gunnings-
leidraad om een projectvoor-
stel in te dienen”. 

Projectzone in beeld

Jos Vandewal: “Op de teke-
ning hierlangs wordt de project-
zone mooi in kaart gebracht. De kleuren verwijzen 
naar de te ontwikkelen gebieden en de respectieve-
lijke eigenaars: lichtblauw (te ontwikkelen private ei-
gendommen), paars (te ontwikkelen eigendommen 
van de gemeente), groen (te ontwikkelen eigendom-
men van de kerkfabriek), okergeel (te herbestem-
men kerk, mogelijkheid maar geen verplichting in de 
projectzone) en roze (niet te herontwikkelen gron-
den waar wel een visie passend in de totaalvisie 

Projectontwikkelaar gezocht  
voor centrum Kinrooi

op geformuleerd dient te worden). Het bestaande 
schooltje in het roze gebied zal afgebroken worden.
Kandidaat-ontwikkelaars dienen eerst een aanvraag 
tot deelname in te dienen. Pas daarna zal beslist 
worden wie er mee kan doen voor de uiteindelijke 
gunning van deze opdracht”.

Meer info over dit project kan je vinden op kinrooi-
meemaken.be/centrumontwikkeling. Daar kan je je 
ook inschrijven voor de online infosessie op dinsdag 
11 januari 19u30.

“We willen 
meer doen

met minder ruimte”

Bij de oude Melkerij



“Een hele tijd geleden vroeg de kerkfabriek van 
Geistingen een restauratiepremie aan voor de re-
novatie van de grafkapel van bisschop Martinus 
Rutten (1841-1927). Onlangs keurde minister Die-
pendaele de premie ter waarde van 70.000 euro 
goed. Naar aanleiding hiervan zullen wij als ge-
meente ook het oude kerkhof een opknapbeurt ge-
ven”, aldus schepen van erfgoed Sylvie Henckens.

Opknapbeurt kapel  
  bisschop Rutten Geistingen

Sylvie Henckens: “Mgr. Martinus Rutten was de 
eerste Nederlandstalige bisschop van het bisdom 
Luik. Hij werd geboren op Hoezerhof in Geistingen. 
Hij ligt samen met zijn broer kanunnik Hubert Rut-
ten begraven in de kapel op het oude kerkhof van 
Geistingen. Deze kapel (beschermd sinds 2005) is 
eigenlijk het voormalige koor van de oude Sint-Lam-
bertuskerk die in 1837 deels werd afgebroken”. 

Dringend opknapbeurt nodig

Rob Dirkx: “Momenteel ligt het gebouw er wat ver-
waarloosd bij en heeft het dus dringend een opknap-
beurt nodig. Zo zal het buitenschrijnwerk opgeknapt 
worden en zullen er pleister- en elektriciteitswer-
ken worden uitgevoerd. De kapel zal ook opnieuw 

worden  geschilderd. Tegelijkertijd  zullen we het 
omliggend kerkhof stelselmatig herwaarderen en 
wordt de scheve kerkhofmuur ook aangepakt!”

Renovatie Dorpshuis
  Ophoven
De verbouwingen aan het oude gemeentehuis van 
Ophoven en de nieuwbouw van het Dorpshuis 
zitten in de laatste rechte lijn. Tegenslag met de 
dakconstructie en materiaalschaarste veroor-
zaakten vertragingen maar die zijn nu voltooid 
verleden tijd. In plaats van een opening rond de 
jaarwisseling, stevenen we af op een aangepaste 
deadline: dat zal Pasen 2022 zijn.

Schepen Mark Hoedemakers: “Na het voltooien van 
de metselwerken buiten (de laatste lagen konden 
pas worden gemetst zodra de hele dakconstructie 
(groendak Dorpshuis) was afgewerkt), focussen aan-
nemer en onderaannemers zich volop op de afwer-
king indoor. De betonnen vloeren zijn al enige tijd 
geleden gestort en behandeld in de zaal, de keuken 
en de berging. Alle chapevloeren werden gelegd en 
de verwarming draait. Vanaf 10 januari starten we 
met het plaatsen van de gipsplaten wanden”. 

“Als de lente in het land is, 
zullen de hekwerken uit 
het straatbeeld verdwijnen. 
Dan komt het statige gemeente-
huis van weleer weer volop tot z’n recht, met daar-
naast een prachtig nieuw Dorpshuis!”, aldus trots ge-
meenteraadslid Yannicka Eerdekens.



Op 6 december 2021 kon schepen Wim Rutten bij de 
bespreking van de meerjarenplanning melden dat de 
opcentiemen op de personenbelasting voor het 50ste 
jaar op rij behouden bleven op 6 %! De eerste keer dat 
deze belasting gestemd werd in de nieuwe fusiege-
meente Kinrooi was op 16 februari 1972.

Op 21 november 2021 organiseerde Vrouw & Maat-
schappij Kinrooi een gesmaakte herfstwandeling in 
Molenbeersel waarbij voortdurend werd gefl irt met de 
grens tussen België en Nederland. Zo’n 25 CD&V-leden 
namen deel.

Op 16 oktober 2021 onthulde burgemeester Jo Brouns 
samen met  vertegenwoordigers van Plane Hunters 
Research/Recovery Team Belgium en de familie Dries-
sens-Breemans onder grote belangstelling van talrijke 
oudstrijdersverenigingen aan de Haeldersheidestraat te 
Molenbeersel een herdenkingsbord voor de slachtof-
fers van de crash van Lancaster LL639 in april 1944.

Sinds deze zomer kan je bij Visit Kinrooi één van de 
e-cars huren om onze gemeente op een alternatieve 
manier te leren kennen!
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De landbouwinnovator GL-projects heeft  een om-
gevingsvergunning aangevraagd voor de kweek 
van larven in Kinrooi. Het bedrijf wil de voor-
malige kippenstal van Dieben bvba aan de Bree-
ersteenweg omvormen tot de eerste agrarische 
en duurzame larvenkwekerij van het land, goed 
voor zo’n 7,5 ton larven per dag. “Dat is op deze 
schaal nog niet gebeurd in ons land”, klinkt het. 
“Zo willen we bijdragen aan de landbouw van de 
toekomst”. Hubert Brouns, voorzitter van Agro-
polis, omschrijft  de plannen van partner GL-pro-
jects als ‘revolutionair’. 

Eerste duurzame 

“De eerste stap naar circulaire 
en duurzame landbouw”

nieuwste isolatie- en luchttechnieken. Die moeten 
onder meer geurhinder in de omgeving vermijden. 
De stal zal goed afgesloten zijn omdat de larven aan 
een constante temperatuur van 27 graden moeten 
groeien. De warmte en lucht moeten daarom zo veel 
mogelijk binnenblijven. Daarnaast investeren we in 
de nieuwste luchtwasser om de hinder nog meer te 
beperken”.

Algen

Ook burgemeester Jo Brouns draagt het project: 
“Dit zet ons op de kaart als landbouwers van de toe-
komst”, aldus Brouns. “We betrekken onze landbou-
wers en de omgeving mee in dit verhaal, zodat het 
project meteen een breed draagvlak krijgt. Dat de 
hogeschool Thomas Moore het project wetenschap-
pelijk begeleidt, is ook een meerwaarde”. 

De larvenkwekerij is het eerste onderdeel van het 
circulair landbouwproject van Agropolis, vertelt 
schepen Wim Rutten. “Naast een larvenkwekerij 
willen we op termijn ook een algenkwekerij en een 
serre- en visproject uitbouwen. 

Uiteindelijk moet de output van de ene een waar-
devolle grondstof worden voor de andere. We gaan 
de uitdagingen van de landbouw aan en zetten met 
deze vernieuwing de eerste stap naar circulaire en 
duurzame landbouw”. De larven zijn afk omstig van de exotische zwarte 

soldatenvlieg. Die larven zijn rijk aan eiwitten en 
vetten en zijn daarom een interessante grondstof 
voor het maken van dierenvoeding. Die productie 
is vandaag voornamelijk afh ankelijk van soja uit 
Zuid-Amerika. “We willen niet langer afh ankelijk 
zijn van buitenlandse grondstoff en”, zegt Hubert 
Brouns. “Dat is enorm slecht voor ons klimaat. Bo-
vendien worden voor de sojateelt vaak bossen af-
gebrand”.

Geen geurhinder

Larven kunnen op zowat alles gekweekt worden. 
GL-projects wil ze laten groeien op reststoff en, af-
komstig uit de agrovoedingsector. “Op deze manier 
worden reststoff en opnieuw economisch interes-
sant”, vertelt Wim Rutten. “Al dat afval krijgt zo een 
nieuwe functie: het vormt de basis voor de voeding 
van kippen, vissen en zelfs huisdieren”.

“Het hele project kost 1,5 miljoen euro. De leeg-
staande kippenstal wordt volledig ingericht met de 

larvenkwekerij van het land

Wim Rutten Hubert Brouns

Agropolis



Herinrichting kern Kessenich
en restauratie motte

groend’ en wordt de Sint-Martinusput vernieuwd. 
Richting Thorn leggen we het Blomertpad aan. Het 
vredespleintje en het pleintje aan  de pomp worden 
ook aangepakt. Het Heilig Hartbeeld verhuist van 
de motte naar het vredesplein waar het oorspronke-
lijk stond”. Om het landschap meer ‘leesbaar’ te ma-
ken worden een aantal informatieborden geplaatst 
en wordt een erfgoedapp ontwikkeld door Faro. De 
werken worden geraamd op bijna 1,59 miljoen euro 
waarvan de gemeente zo’n 
515.000 euro voor haar 
rekening neemt”.

“Met het landinrichtingsproject ‘Kessenich in 
zich(t)’ (waarvoor de voorbereidingen al lopen 
sinds 2018) willen de gemeente Kinrooi, de Kes-
senicher ‘ambassadeurs’ en de Vlaamse Land-
maatschappij de woon- en leefkwaliteit in Kesse-
nich verbeteren door middel van een kwalitatieve 
herinrichting van het openbaar domein die sterk 
gericht is op het dorpsleven”, aldus raadslid én 
voorzitster van de kerkfabriek van Kessenich 
Jeannine Veugelaers. “Met dit project wordt het 
karakter van de historische kern van Kessenich 
versterkt waardoor het monumentaal erfgoed 
opgewaardeerd en toegankelijker wordt”, vult 
raadslid Eef Smeets aan.

Jeannine Veugelaers: “Enkele opmerkelijke ingre-
pen op de motte zelf zijn o.a. de heraanleg van de 
(tweevoudige) trap naar de ruïne boven op de mot-
te, de restauratie en consolidatie van de resten van 
de mottetoren en de keermuur onder aan de berg, 
de reconstructie van een deel van de toren in kor-
tenstaal en de bescheiden heraanleg van slotgrach-
ten rondom de motte.

Eef Smeets: “In de Gaard wordt o.a. een picknick-
plaats, een speelheuvel mét mottetorentje én een 
nieuwe parking aangelegd. De weg door de Gaard 
wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Daar-
naast wordt een uitkijkpunt achter de kerk aange-
legd, worden het kerkhof en de Bergplaats ‘ver-

“Een kwalitatieve 
herinrichting 

van het openbaar domein”

(c) teamvanMeer!



de opstart ervan gepresteerd hebben. Het waren 
uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. En toch 
kon iedereen tijdens het halen van zijn prik ervaren 
en voelen hoe vriendelijk, professioneel en met 
volle goesting er gewerkt werd. Duizenden maal 
dank vrijwilligers!”

Wie had een jaar geleden kunnen vermoeden 
dat we vaccinatiecentra moesten gaan inrich-
ten? We hadden toen zelfs nog geen vaccins te-
gen het virus dat ons al sinds maart 2020 in de 
greep heeft . Gelukkig is men er snel in geslaagd 
om vaccins te ontwikkelen. Wij gingen langs bij 
schepen Anita Meerten en raadslid Marion Snie-
kers voor meer uitleg over het nieuwe vaccina-
tiecentrum in Dilsen-Stokkem. 

Anita Meerten: “In een mum van tijd werden vorig 
jaar overal in het land vaccinatiecentra uit de grond 
gestampt om iedereen zo vlot mogelijk te kunnen 
prikken. Vele vrijwilligers, uit zowel de medische 
sector als gewone burgers, waren bereid om hun 
steen(tje) bij te dragen in de totstandkoming en de  
organisatie van twee centra in het Maasland. Een 
huzarenstukje was het. Uiteindelijk konden de eer-
ste prikken gezet worden in De Borg te Neeroe-
teren. Langzaam kwam de vaccinatie op gang. De 
grote drukte werd bereikt tijdens de zomermaan-
den. Dankzij de goede organisatie van het vaccina-
tiecentrum konden we een hoge vaccinatiegraad 
bereiken in onze gemeente! En dan konden de 
centra ontruimd worden... Maar helaas was dat ver-
keerd gedacht. Het virus besliste er weer anders 
over”. 

Marion Sniekers: “We moesten ons herorganise-
ren en een nieuw centrum openen voor het ganse 
Maasland. Dit werd ingericht in Dilsen-Stokkem aan 
de Europalaan 157D. Telefonisch is het centrum 
bereikbaar via 089/271700. 

De niet nalatende vrijwilligers blijven zich dage-
lijks inzetten om alles in goede banen te leiden. De 
boosterprikken worden sinds 15 november à volon-
té gezet. We willen iedereen die op een of andere 
manier heeft meegeholpen in de vaccinatiecentra 
met heel ons hart bedanken voor alles wat zij sinds 

Vaccinatiecentrum 
  Maasland operationeel

“Duizenden maal dank 
vrijwilligers”

 

De afgelopen weken ontvin-
gen meer dan 1000 inwoners 
van Kinrooi een brief van Sciensano om een ge-
zondheidsenquête in te vullen. Elk jaar worden 
er verschillende gemeenten in het land bevraagd 
om de evolutie van de gezondheidstoestand van 
de Belgische bevolking te volgen en om de ver-
anderingen met betrekking tot de risicofactoren 
te bestuderen.  Op die manier kunnen er gezond-
heidsnoden vastgesteld worden. Ook kunnen er 
zo groepen gevonden worden die mogelijk meer 
of grotere problemen hebben. 

Miet Lemmens: “De enquête is nu afgerond en 
de resultaten worden uitgebreid geanalyseerd. 
De gegevens die dan naar boven komen zijn 
zeer bruikbaar in de ontwikkeling van weten-
schappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid. Op 
die manier kan de gezondheid van de bevolking 
verbeterd worden. 
Binnenkort krijgen we een uitgebreid verslag 
over de resultaten die deze enquête in Kinrooi 
opleverde. Aan de hand van deze specifi eke 
vaststellingen kunnen we een lokaal gezond-
heidsbeleid uitstippelen in onze gemeente. Zo 
kunnen we een grote rol spelen in het verbete-
ren van het welzijn van onze inwoners”. 

Gezondheids-
enquête



Op de site van De 7 Ambachten te Ophoven langs 
de Venlosesteenweg zullen er op termijn 23 nieu-
we KMO-units worden gebouwd. Wij vroegen 
schepen van lokale economie Peter Nies wat meer 
uitleg over dit bijzondere project. 

Peter Nies: “De overblijfselen van de oude over-
dekte rommelmarkt zullen gesloopt worden. Het 
feit dat het perceel volgens het gewestplan nog 
altijd een gebied voor ambachtelijke bedrijven en 
kleine en middelgrote ondernemeningen is, maakt 
het mogelijk om aan kleinere bedrijven een paskla-
re oplossing te bieden. 

De ontwikkeling van ‘bedrijfsverzamelgebouwen’    
komt steeds meer voor. Voor het Kinrooise project 
bundelden vastgoedontwikkelaar Hercull en het 
Limburgs klimaatbedrijf Isola de krachten. Zij gaan 
samen als Heris 23 KMO-units ontwikkelen met 
een oppervlakte tussen 140 en 290 vierkante me-
ter. Ruimte creëren om duurzaam te ondernemen is 
hun motto. Het project krijgt de naam Kallisto mee.

23 nieuwe KMO-units
op 7 Ambachten-site

Gezien de schaarste aan KMO-
gronden in onze gemeente, is het
belangrijk om elke mogelijkheid 
om economische activiteit te creëren maximaal te 
benutten. 

Dat doen we door op dit perceel in Ophoven een 
pasklare oplossing te bieden voor kleinere bedrij-
ven waar een industriezone zoals Leuerbroek te 
groot voor is.

Voor oudere mensen is een kwalitatieve en aange-
paste woning erg belangrijk om lang zelfstandig 
te kunnen blijven wonen. Voor mensen die minder 
goed te been zijn of voor mensen met een beper-
king is het daarenboven fijn om in het eigen dorp te 
blijven wonen. Ze zijn immers vaak nog voldoende 
zelfredzaam, op voorwaarde dat de woning beter is 
afgestemd op hun fysieke of mentale beperkingen. 
Daarom breidt huisvestingsmaatschappij Ons 
Dak haar aanbod voor oudere bewoners uit. 

Ons Dak investeert in
levenslang wonen

Wim Swennen: “In Molenbeersel 
is men momenteel in de Zandbos-
straat vijf aangepaste apparte-
menten aan het bouwen samen 
met drie achterliggende woningen 
voor jonge gezinnen. Over het 
perceel loopt een fi ets- en wandeldoorsteek die de 
achterliggende wijk verbindt met het WZC. 
In de loop van 2022 zal Ons Dak in Sweversveld te 
Kessenich starten met de realisatie van 15 aangepas-
te ‘éénslaapkamer’-appartementen, bestemd voor ou-
deren en uitgerust met bredere deuren, aangepaste 
toiletten, een inloopdouche en een oplaadpunt voor 
elektrische scooters”. 
Wouter Simons: “Tegenover de 
kerk in Ophoven langs de Ven-
losesteenweg heeft Ons Dak 
de gelijkvloerse handelsruimte ge-
kocht. Die zal worden  aangepast 
tot acht appartementen. Er komt nu 
leven in het gebouw dat gericht is naar de straat en de 
braakliggende voortuin wordt netjes aangelegd!”



“De eindejaarsperiode staat in Kinrooi net zoals vorig jaar in 
het teken van de win-win-win-actie”, aldus schepen van loka-
le economie Peter Nies. 

Peter Nies: “Net als vorig jaar kon iedereen die in Kinrooi winkelde 
van 15 november tot 26 december zijn aankopen tot 100 euro per 
week terugverdienen. Daarnaast kon iedere klant ook nog een fa-
voriete vereniging nomineren die hetzelfde bedrag als de winnaar 
uitbetaald krijgt! 
Zo werd er twee keer 1.000 euro per week verdeeld. Gemiddeld 
kwamen er een 2000-tal omslagen binnen per week. 
Alle winnaars zijn terug te vinden op de Facebook-pagina van de 
gemeente Kinrooi en op www.kinrooi.be/win-win-win”.    

 

  Win-win-win-actie
                                                 Iedereen wint!   

Sinds begin 2017 is de Intergemeentelijke Samen-
werking (IGS) rond handhaving van ruimtelijke 
ordening (RO) in een groot deel van Midden-Lim-
burg gestart. Nu hebben ook Bree en Kinrooi zich 
kandidaat gesteld om toe te treden tot deze IGS. 
Wat die IGS juist betekent vroegen we aan burge-
meester Jo Brouns.

Jo Brouns: “De nieuwe aanpak van de IGS is vooral 
gericht op preventie en controle op vlak van ruim-
telijke ordening (RO). Zowel voor de goede RO als 
voor de burger, is het altijd beter dat een steden-
bouwkundige overtreding wordt voorkomen dan 
dat dit achteraf moet worden hersteld. Daarom zul-
len we vooral inzetten op informeren, preventie én 
proactieve opsporing. Vergunningen die werden 
afgeleverd zullen dus consequenter worden opge-
volgd vanaf 2022.

Tal van voordelen

De stad Genk begeleidt en coördineert de samen-
werking van de handhavingscel RO die bestaat uit 
een zestal coördinatoren die in alle gemeenten 
mogen optreden. Door intergemeentelijk te wer-
ken ontstaan er tal van voordelen: kennis delen, 
effi  ciënte personeelsinzet, in grote mate eenzelfde 
beleid over de gemeentegrenzen heen, geen ver-
schuiving over de gemeentegrenzen van onwense-
lijke stedenbouwkundige overtredingen, centrale 

Handhaving 
  goede ruimtelijke ordening

coördinatie alsook de gezamenlijke opmaak van 
het gemeentelijk handhavingsplan RO.

Er wordt gestreefd naar een uniforme handhaving 
maar het blijft mogelijk dat elke gemeente haar ei-
gen accenten kan leggen op vlak van RO. Iedere 
gemeente betaalt mee aan de kosten van de coör-
dinatoren. Voor Kinrooi bedraagt dit 12,44 % van de 
totale kosten.

Vanaf de invoering van de nieuwe werkwijze hand-
having RO werd meer en meer de nadruk gelegd 
op het voortraject. Dat wil zeggen dat vóór de ge-
maakte of in uitvoering zijnde overtredingen eerst 
gesprekken worden aangegaan met de burger. Die 
gaat misschien onbewust in de fout en kan mits 
goede informatie en/of eventueel een aanmaning 
de overtreding voorkomen vooraleer er een werf 
stilgelegd moet worden. Remediëren of verplichten 
om te herstellen via de rechter is de laatste optie”.

“Beter 
voorkomen

dan herstellen”



“De aanleg of vernieuwing van speelterreinen 
was een voorstel dat dikwijls naar voor kwam 
toen het burgerparticipatieplatform kinrooi-
meemaken.be op zoek ging naar suggesties voor 
het meerjarenbudget”, aldus schepen Peter Nies. 
“Dat zorgde ervoor dat er in deze beleidsperiode 
extra aandacht is voor speelpleinen. De renova-
tie van het buurtspeelplein Oud Kevelaer is mo-
menteel volop bezig, voor het speelplein op Mey-
tersveld wordt gewerkt aan het ontwerpplan”, 
voegt Jacky Daemen, voorzitter van de gemeen-
teraad daaraan toe.

Peter Nies: “Zowel het plan voor het speelpleintje 
op Oud Kevelaer als dat van Meytersveld zijn tot 
stand gekomen op basis van de behoeften en feed-
back van de bewoners. Zo werd uit ons participatie-
traject in Oud Kevelaer duidelijk dat de petanque-
baan een belangrijk gegeven is. Ook het sociale 
aspect - elkaar kunnen ontmoeten in een aangena-
me omgeving - speelde een belangrijke rol. 

Last but not least mocht echter ook het speelaspect 
niet verdwijnen. De ouders van toen zijn nu soms 
al grootouders die nu met kleinkinderen naar het 
speelpleintje willen gaan. 

Jacky Daemen: “Ook op Meytersveld lag de nadruk 

Speeltuintjes
Oud Kevelaer en Meytersveld

op ontmoeting en voorzie-
ningen voor jong en oud(er). 
Zo worden er speeltuigen voorzien 
voor heel jonge kinderen en iets oudere, maar bij-
voorbeeld ook voor mindervalide kinderen. 
In Oud Kevelaer wordt momenteel de laatste hand 
gelegd aan de omgevingswerken, nadien kunnen 
de speeltoestellen geplaatst worden. 
In Meytersveld werd een eerste ontwerpplan voor-
gelegd aan de bewoners. Op basis van die feed-
back wordt het nu uitgewerkt tot een voorstel tot 
defi nitief plan, dat nog een laatste keer aan de buurt 
zal voorgelegd worden. Nadien kan ook daar de 
aanbesteding starten”.

“10% van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat 
uit privé tuinen. Dat kan dus een niet onbelang-
rijk aandeel vormen in het streven om Vlaande-
ren zoveel mogelijk te ontharden en klimaatro-
buust te maken. Dat was ook het uitgangspunt 
van het project Tuinrangers”, vertelt ons schepen 
Peter Nies.

Peter Nies: “Tuinrangers is een vrijwilligersproject, 
in samenwerking met Inverde, de opleidingstak van 
Natuur en Bos, en de gemeente Kinrooi. Een team 
speciaal opgeleide tuinrangers neemt onze inwo-
ners mee op safari in hun eigen tuin, op zoek naar 
het fascinerende wildlife. Tegelijk geeft de ranger 
advies op maat voor een meer natuurvriendelijke 

Tuinrangers
in eigen tuin

tuin die bruist van het leven en beter bestand is 
tegen droogte en hitte. Ondertussen hebben vier 
Kinrooise tuinrangers hun opleiding succesvol af-
gerond en kan elke inwoner van Kinrooi een gratis 
tuinsafari aanvragen. Volg hen via https://www.face-
book.com/Tuinrangers-Kinrooi of op Instagram via 
@tuinrangerskinrooi”

“Vlaanderen 
zoveel mogelijk 
ontharden”



De vijver aan Villa Pax is letterlijk en fi guurlijk 
een oase in Molenbeersel. Maar doorheen de tijd 
was de vijver volgegroeid met lisdodde en lelie. 
Mooi, maar veel. Te veel. Gezien het feit dat onze 
schepen Mark Hoedemakers nogal veel vertoeft  
aan de rand van het water gingen we hem uitleg 
vragen over wat er met de vijver is gebeurd.

Mark Hoedemakers: “Eind september is er gedu-
rende enkele dagen hard gewerkt in de vijver aan 
Villa Pax. In plaats van rigoureus met een graafma-
chine tewerk te gaan, ging er een speciale boot te 
water. Op die manier slaagden we erin om heel wat 
lisdodde met wortel en al te verwijderen en dron-
gen we ook de veel te grote leliebedden terug. De 
oever heeft weer open plekken en de hoeveelheid 
waterplanten is opnieuw evenwichtig te noemen. 
De medewerkers van de technische dienst voerden 
maar liefst 10 vrachtwagens planten af! Vanop de 
talrijk aanwezige banken (er zijn er trouwens een 
aantal bijgeplaatst!) is het nu weer genieten blazen 
aan de boorden van de vijver!

Vijver
Villa Pax

“Hier zit echter nauwelijks vis”, kwam men mij ver-
tellen.  Dat klopt helaas en ook daar willen we iets 
aan doen. Vissen zijn, net als planten en andere 
organismen, nodig in een waterbiotoop. Komende 
winter gaan we beperkt en evenwichtig blankvoorn, 
rietvoorn, snoek, karper, brasem en baars uitzetten. 
Ook voor de Goort is er trouwens een beperkte on-
derhoudsbepoting gepland. Volgend jaar in maart 
krijgt de vijver een eerste lading coccolietenkrijt te 
verwerken, om de zuurstofl oze sliblaag op de bo-
dem op natuurlijke wijze te verminderen. En voor 
een nieuwe fontein/beluchter 
zal worden gezorgd door de 
technische dienst. 

In oktober 2020 werd het oude gebouw van de 
chopperclub aan de Breeërsteenweg te Kessenich 
afgebroken. Het perceel was al jaren een doorn in 
het oog en samen met de buurtbewoners wilde het 
gemeentebestuur er een nieuwe invulling aan ge-
ven. Al snel kwam van een buurtbewoner het idee 
om er een buurtboomgaard aan te leggen. Een idee 
dat al snel bijval kreeg van de lokale Velt-afdeling. 

In maart van dit jaar organiseerden we een kick-off  
waarbij buurtbewoners maar ook andere geïnte-
resseerde Kinrooienaren hun visie konden geven 
op de invulling van het perceel. Dat leverde heel 
wat nuttige input op die gebruikt werd om een 
ontwerpplan op te maken. Dat werd begin juli op-
nieuw ter feedback voorgelegd aan de buurt. Het 
oorspronkelijke plan werd een beetje gedown-
sized, omdat het duidelijk werd dat de beschik-
bare vrije tijd om het perceel mee te onderhou-
den, eerder beperkt was bij de buurtbewoners.

Maar dat vormde geen probleem om toch tot een 

Sanering terrein chopperclub
tot buurtboomgaard

mooi plan te komen, dat op zaterdag 11 december 
2021 een eerste uitvoering kreeg. Er werden 12 kli-
maatbomen geplant en 16 fruitbomen. In het ver-
volg van de uitvoering zal er ook voldoende ruim-
te zijn voor ontmoeting tussen jong en oud, met 
natuurlijke speelelementen en een picknickbank, 
ook toegankelijk voor mindervaliden. Dank aan 
Velt, Velt Kinrooi, Limburg.net en Centrum Duur-
zaam Groen voor de ondersteuning bij  dit  project! 
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Contact?

Na
woord 

Beste Kinrooienaar,

Zoals je in deze CD&V@Kinrooi kan lezen zijn 
er in Kinrooi véél projecten uitgevoerd of in de 
startblokken gezet die ons als inwoners van 
deze opwindende gemeente zeker ten goede 
komen. 

Ondanks de coronacrisis en alle maatregelen 
die ons sociaal leven voor een groot deel van 
het jaar sterk hebben beknot zijn we gedreven 
en in samenspraak met jullie (Kinrooi meema-
ken!) verder blijven werken aan een gemeente 
waar het goed wonen, werken en genieten is!

Samen met onze sterke ploeg onder leiding 
van burgemeester én Vlaams volksvertegen-
woordiger Jo Brouns willen we in de nabije 
toekomst nog méér inzetten op burgerpartici-
patie, duurzaamheid, verkeersveiligheid, on-
dernemen in onze eigen gemeente, behoud 
van ons waardevol erfgoed én ons vereni-
gingsleven én aandacht voor onze toeristische 
troeven langs het water maar ook in het zo uit-
gestrekte ‘groen’ dat onze gemeente rijk is. 

Jammer genoeg zal ons nieuwjaarsontbijt van-
wege de coronamaatregelen waarschijnlijk 
niet kunnen doorgaan waardoor we jullie niet 
persoonlijk het beste voor 2022 kunnen wen-
sen maar van deze gelegenheid wil ik toch ge-
bruik maken om jullie een gezond, uitdagend, 
veilig én liefdevol nieuw jaar toe te wensen. 

Samen maken wij de toekomst, ondanks alle 
tegenslagen. Onze deur staat altijd voor jullie 
open!

Linda Cox
voorzitster CD&V-Kinrooi

Nieuwjaarsontbijt of

ontbijt aan huis
Ons derde nieuwjaarsontbijt was voorzien op 23 
januari 2022 in De Bunker te Kinrooi. Maar in-
dien de coronamaatregelen het dan niet zouden 
toelaten om samen te komen, gaan we kijken of 
we het ontbijt niet aan huis kunnen brengen! 

De CD&V-leden zullen hierover op tijd geïnformeerd 
worden. Hou ook onze facebook-pagina en website 
in de gaten! (https://kinrooi.cdenv.be/).

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).

Zopas verscheen “De kronie-
ken van de surf”, één van de 
dikste turven in de Nederlands-
talige hengelsportlectuur. Theo 
Pustjens en onze schepen 
Mark Hoedemakers geven in 
dit boek een kijk op een kwart 
eeuw karpervissen op Heylak-
ker, een bekende visvijver aan 

de zeil- en surfplas te Boorsem.
In het boek wordt ruim uitgeweid over de geschie-
denis van de plas, de illustere club Heyvissers en 
heel wat bijzondere karpers die er ooit zwommen 
en vandaag de dag nog zwemmen. Verder lees je 
tal van visverhalen! 
Je kan het boek bestellen via https://webshop.vbk.
be/product/de-heylakker-kronieken/ of je kan Mark 
een seintje geven (0498/032070). Het boek kost 49 
euro (en 6,5 euro verzendingskosten).

Gelezen


