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23 sterke kandidaten
klaar voor de toekomst!

alle Kinrooienaren inbegrepen

v.l.n.r. Jacky Daemen, Helen Hamaekers, Nicole Stakenborg, Daisy Aendekerk, Rob Dirkx, Jeannine

Veugelaers, Jos Vandewal, Linda Cox, Jan Tielens, Marion Sniekers, Ronny Peers, Jo Brouns, Jackie

Rietjens, Miet Lemmens, Wim Rutten,  Anita Meerten, Ria Rutten, Hubert Brouns, Mathieu Smeets,

Peter Nies, Mark Hoedemakers, Carine op ‘t Roodt en Sylvie Vanmontfort.



{uw kandidaten inbegrepen}

In de voorbije drie nummers van CD&V@Kinrooi stelden we u al in
totaal 16 van de 23 kandidaten voor. We stellen in dit nummer graag
nog 7 sterke kandidaten aan u voor.

Zij staan voor u klaar,
ook nà 14 oktober

Sylvie Vanmontfort

Marion Sniekers

Hubert Brouns

In 2009 werd Sylvie Vanmont-
fort (42) schepen van cultuur,
toerisme en jeugd. Zij is getrouwd
met dierenarts Geert Vermeulen en
mama van Noor, Karel, Pepijn en de
tweeling Maud en Minne.

Ze combineert haar parttime job
als consulente bij CM-Limburg met
de functie van schepen. Als wer-
kende mama ligt een kwaliteitsvolle
kinderopvang haar nauw aan ‘t hart.

Toerisme is een grote troef voor
onze gemeente en als voorzitster
van Toerisme Maasland heeft zij al
talrijke initiatieven genomen om
Kinrooi op de kaart te zetten. Ook
op cultureel vlak ziet zij nog veel
uitdagingen. In haar vrije tijd is ze
voorzitter van de Gezinsbond want
zij draagt het verenigingsleven een
warm hart toe. Ze gaat dan ook
voor maximale ondersteuning van
de verenigingen.

Marion Sniekers (30) uit Kinrooi
doet voor de eerste keer mee aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Zij
is gehuwd met Davy Berben is de
mama van Jeff en Bram. Zij is
maatschappelijk assistente bij vzw
IN-Z (het vroegere ISIS).

Al 10 jaar geeft zij catechese aan
de vormelingen van Kinrooi. Inves-
teren in jongeren blijft voor haar
een uitdaging. Zij wil enthousiast
meewerken aan een sociale, leef-
bare en levendige gemeente waar
met iedereen rekening wordt
gehouden.

Helen Hamaekers

Ook Helen Hamaekers (26) uit
Ophoven staat voor het eerst op

Hubert Brouns (64) is al 40 jaar
actief in de politiek. Van 1992 tot
2007 was hij volksvertegenwoor-
diger en van 1988 tot 1994 en van
2000 tot nu burgemeester.

Hij is getrouwd met Riet Vanhoef
en heeft twee zonen (Jo en Kris)
én 5 kleinkinderen. Hij is voorzitter
van Limburg.net.

In de toekomst wil hij zijn ruime
ervaring gebruiken voor de uit-
bouw van een aantal belangrijke
projecten voor Kinrooi zoals de
afwerking van de 500 ha waterplas-
sengebied met onder andere een
landbouwbedrijventerrein en een
gezondheidspark.

Ook de uitbouw van het rusthuis
in Molenbeersel wil hij verder
begeleiden. En uiteraard blijft Hu-
bert mensen helpen met raad en
daad.



{uw kandidaten inbegrepen}

onze lijst. Zij is gehuwd met Luc
Langen. Van opleiding is zij geologe.

De afgelopen 10 jaar heeft ze actief
in de leiding gestaan bij Zeescou-
tinggroep Pebbles in Ophoven.
Jeugdwerking is voor haar zeer be-
langrijk omdat kinderen en jon-
geren de kans moeten krijgen om
zich op een leuke manier uit te le-
ven en hun sociale vaardigheden te
ontwikkelen.

Vanuit haar job als geologe is ze
geïnteresseerd in de ruimtelijke
ontwikkeling van onze gemeente en
wil ze zich graag inzetten bij de ont-
wikkeling van het landbouwbedrij-
venterrein Agropolis en het ge-
zondheidspark KinJoy.

Jacky Daemen

adviseur bij Sint-Jansberg te Maas-
eik. Als schepen van openbare wer-
ken is de opvolging van diverse
bouwwerven een belangrijke op-
dracht voor hem, maar ook het
uitzicht van onze gemeente (met
onze technische dienst en groen-
dienst) is voor hem een prioriteit.
Daarnaast wil hij de seniorenwer-
king verder blijven ondersteunen.

Ria Rutten

Jacky Daemen (60) uit Molen-
beersel was OCMW-voorzitter in
de vorige legislatuur. Vanaf 2007 is
hij schepen (eerst cultuur en toe-
risme, later openbare werken). Hij
is getrouwd met Leentje Royakkers
en vader van Bart, Anneleen en
Dirk.

Als ondervoorzitter van het
schoolbestuur katholieke basis-
scholen Kinrooi (Kessenich, Geis-
tingen, Molenbeersel) is hij nauw
betrokken bij het onderwijs. Vóór
zijn pensionering was hij technisch

Ria Rutten (58) doet voor de eer-
ste keer mee aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Zij woont in
Geistingen en is gehuwd met Pierre
Vandevenne. Ze heeft één dochter
en één kleinkind.

Zij werkte als verpleegster voor
het Wit-Gele Kruis maar sinds kort
is zij met pensioen. Ze is actief
binnen Ziekenzorg, Recreon, de
parochieraad, KVLV en de vrijwilli-
gerswerking binnen het rusthuis.
Haar prioriteit is dan ook de zorg
voor ouderen in onze gemeente.

Linda Cox
Linda Cox (32) woont in Opho-
ven.  Van opleiding is ze criminologe.
Daarnaast behaalde ze het diploma
overheidsmanagement en be-
stuurskunde. Als adviseur bij de
politiezone Lanaken-Maasmechelen
is zij verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van de ondersteu-
nende diensten.

Ze is actief binnen Jong CD&V-Kin-
rooi en is voorzitster van Vrouw &
Maatschappij Kinrooi. Ze is lid van
de beheerraad van de plaatselijke
openbare bibliotheek en PWA/
DOK.
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{Gezondheid inbegrepen}

De gemeente Kinrooi is eigenaar van het volledige
grindgebied (ongeveer 500 ha). Naast de verschillen-
de vormen van zachte waterrecreatie (zwemmen,
zeilen, surfen, duiken, vissen…) die al mogelijk zijn
op de 350 ha Maasplassen werd 130 ha natuur als
nabestemming gerealiseerd.

In een volgende fase willen we aan de Maasplassen
een hoogwaardig landbouwbedrijventerrein (36 ha)
en een gezondheidspark ontwikkelen. Voor deze
investeringen zullen we vanuit de gemeente Kinrooi
enkel grindmiddelen inzetten, dus geen belasting-
geld van de Kinrooienaren.

AGROPOLIS
Het landbouwbedrijventerrein (Agropolis) is
een uniek terrein dat na de grindwinning in de Maas-

vallei terug is opgevuld. Op de Agropolis zal “voedsel
voor de toekomst op een wijze van de toekomst” worden
gekweekt als een stimulans voor de landbouw in de
omgeving.

Stimulans voor lokale economie

Er zullen bedrijven worden aangetrokken die land-
bouwgerelateerde, innovatieve ‘cleantech’-activiteiten
ontplooien.

Deze activiteiten moeten ecologisch en economisch
duurzaam zijn, een voorbeeldfunctie hebben voor de
landbouwers én een toeristisch-educatieve meerwaar-
de bieden.

Werken gestart

De vzw Boterakker staat in voor het algemeen beheer
van het landbouwbedrijventerrein. De bouwvergunning
werd op 19 juli 2012 verleend. De infrastructuur-
werken op het terrein zullen binnenkort van start gaan.

Voorbeelden van mogelijke concrete eerste projecten
op dit terrein zijn onder andere een snoekbaars-
kwekerij, een machinepark (bijvoorbeeld GPS-ge-
stuurde zaai- en maaimachines) van en voor de Kin-
rooise landbouwers enz.

Links: plan van de infrastructuurwerken in de Boterakker-
Vissenakker. Boven: De Boterakker zoals hij er nu bij ligt.

De toekomst ligt
aan het water

Kessenich

Geistingen



{Genieten inbegrepen}

HET GEZONDHEIDSPARK

In dit gebied willen we een verblijfsconcept realiseren
waarbij een structurele link wordt gelegd tussen toeris-
me, zorg en land- en tuinbouw met als werktitel KinJoy.

KinJoy

Wij willen gezondheids- en energievakanties aanbieden
met een bijzondere klemtoon op gezonde voeding en
beweging. Onze visie voor de realisatie van dit project
vertrekt ondermeer van de vaststelling dat de groep
mensen die zorg buiten het ziekenhuis nodig hebben
steeds groter wordt. Uiteraard willen ook deze mensen
van het leven genieten.

Ze willen variatie maar heb-
ben daar een aangepast ka-
der voor nodig. Bovendien
neemt door de toenemende
druk van het hedendaagse
leven de behoefte aan even-
wicht toe. De mogelijke gas-
ten zijn voornamelijk indivi-
duen en groepen - al dan
niet met een beperking - die
zonder permanente assis-
tentie zelfredzaam zijn. Hun
gemeenschappelijke drijf-
veren om naar KinJoy te
komen zijn:

genieten
gezonde voeding
beweging

Op deze bladzijde zie je enkele
tekeningen van mogelijke invullingen

van het KinJoy-project.

KinJoy zal deze mensen een
omkadering en een programma
bieden dat hen toelaat om er te
verpozen en de omgeving op
een leerrijke en aangename wijze
te beleven.

De gasten kunnen er zich ont-
spannen, ontplooien, herbron-
nen en nieuwe ideeën opdoen
met de nodige zorg in de nabij-
heid.

En in gezonde voeding zal
KinJoy de allerbeste zijn.

Nieuwe impulsen

We zijn er van overtuigd dat
door in te zetten op zorg, ge-

Steenberg

Geistingen

Steenberg

Geistingen{

zonde voeding, beweging en toerisme het sociaal
economisch leven in Kinrooi en omgeving nieuwe
impulsen krijgt die voor de komende decennia
noodzakelijk zijn.

De realisatie is een proces dat gefaseerd zal verlopen
en waarbij met grote zorg de betrokkenheid van onze
eigen inwoners permanent bewaakt wordt.

We zullen u maximaal betrekken bij elke stap die we
zetten in de richting van de uitvoering zodat deze ont-
wikkelingen ook voor u een meerwaarde ziijn



{Sportievelingen inbegrepen}

CD&V fietst door Kinrooi...
Op zaterdag 18 augustus organiseerde CD&V-
Kinrooi een fietstocht doorheen Kinrooi voor haar
kandidaten en bestuursleden.

Onder leiding van Jo en Hubert Brouns fietsten een
30-tal sportievelingen van Villa Pax in Molenbeersel
naar Oppenhof in Kessenich.

Onderweg werd gestopt op talrijke plaatsen om uitleg
te geven over dossiers in uitvoering en toekomstige
plannen.

Zo bezochten we het rusthuis, het gemeenschaps-
centrum, woonproject Slichtenhof, de buitenschoolse
kinderopvang, de nieuwe sporthal, het heraangelegde
Kinrooise kerkplein, het vernieuwde buurtlokaal
Natter- en Zielderveld, het woonproject Van Esser,
dagstrand de Steenberg en de Boterakker.

... en jij mag met de bus

Er werden heel wat kilometers afgelegd maar af en toe
moest er toch worden gestopt voor een noodzakelijke
‘tankstop’...

Ook jij kan de werken in onze ge-
meente van dichtbij bekijken, niet
met de fiets maar met een echte
dubbeldekker!

Op 22 september om 13u30 organi-
seren wij een bustrip doorheen onze
gemeente om alle geïnteresseerden te
informeren over onze toekomstige
plannen.

Uiteraard zullen de twee ervaren
gidsen Jo en Hubert Brouns je de
nodige uitleg geven.

Gratis bustrip

Voor deze gratis bustrip moet je wel
inschrijven. Telefoneer of mail hiervoor
naar Hubert Brouns: 089/702642 of
hubert.brouns@skynet.be.



{Lekkerbekken inbegrepen}

Gemeenschapscentrum groeit...
In maart van dit jaar begonnen de werkzaamheden aan het gemeen-
schapscentrum te Molenbeersel. Na 6 maanden begint het centrum
duidelijk vorm te krijgen.  Wij gingen op de bouwwerf kijken en spraken
met schepen van openbare werken Jacky Daemen.

Jacky, hoe ver staat het met de wer-
ken?

Momenteel wordt de kelder afge-
werkt.  We hebben nu een duidelijk
beeld van de totale oppervlakte
van het gebouw. Boven het kelder-
gedeelte komen de keuken, de grote
zaal met podium en daarachter de
fanfarezaal.

Boven de kruipkelder komen op
het gelijkvloers en de eerste ver-
dieping vergaderlokalen met sani-
taire ruimtes.

De huidige planning voorziet (als
het weer tenminste meezit) dat de
ruwbouw in het voorjaar 2013
klaar zal zijn.  We mogen verwach-
ten dat het gebouw rond de jaar-
wisseling 2013-2014 gebruiksklaar
zal zijn.

Werfbezoek
Voor de geïnteresseerden organi-
seren we binnenkort een werfbe-
zoek. Tijdens dit bezoek kan men
ook de plannen van het gebouw
bekijken en bijkomende informatie
krijgen.

Niemand moet,
iedereen mag!

Jacky, Hoe voorziet men het gebruik
van het nieuwe centrum?

Dit gemeenschapscentrum komt
tegemoet aan de noden van de
Molenbeerselse verenigingen en
cultuurliefhebbers. Maar uiteraard
biedt een dergelijke voorziening
extra kansen voor de verenigingen

Waarom we trots zijn op Kinrooi
In 3 jaar tijd behaalde onze
gemeente maar liefst vier schit-
terende onderscheidingen.

In 2009 kregen we de titel van
Europese schuttersgemeente. Daar-
na volgde Kinrooi aspergegemeen-
te en nog niet zo lang geleden
Geistingen Rozendorp.

Dit mooie rijtje van onderschei-
dingen werd op vrijdag 31 augus-
tus  aangevuld met een nieuwe
titel: toen kreeg Kinrooi uit han-
den van minister Bourgeois de
titel  ‘Ambassadeur Vlaanderen
Lekker Land 2012-2014’.

Bij deze willen wij Jos Franssen,
voorzitter van VVV-Kinrooi, zijn
medewerkers en iedereen die
heeft geholpen bij het behalen
van deze onderscheiding van har-
te bedanken voor al het gedane
werk.

Schepen Jacky Daemen bij het ‘groeiend’ gemeenschapscentrum

van de ganse gemeente Kinrooi. Zij
krijgen de kans, maar worden niet
verplicht, om voor hun grote  eve-
nementen gebruik te maken van
het nieuwe gemeenschapscentrum.



Kinrooi.cdenv.be
Sinds het begin van dit jaar heeft CD&V-Kinrooi een
volledig nieuwe website. Op de website vind je o.a. een
beknopte voorstelling van al onze mandatarissen. Daar-
naast kan je er de stand van zaken van de lopende dos-

siers in de gemeente Kinrooi vol-
gen en krijg je allerlei weetjes over
wat er reilt en zeilt in Kinrooi en
binnen CD&V-Kinrooi.

{Internetters inbegrepen}

COLOFON
Redactie CD&V@Kinrooi:

Hubert Brouns, Jo Brouns, Linda Cox, Jan Lamberigts,  Wim Rutten,
Jan Vandeberg, Hubert Van Eygen, Brecht Vanhoef, Pierre Vanmontfort.

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

e-mail: hubert.vaneygen@skynet.be

verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 okt. 2012

Surf dus snel naar kinrooi.cdenv.be en laat ons via onze facebook-pagina weten wat je ervan
vindt want sinds kort vind je ons ook terug op facebook! Je kan natuurlijk ook de hiernaast
afgebeelde QR-code lezen met je gsm en rechtstreeks naar onze website surfen.

Uw kandidaten voor de
provincieraadsverkiezingen
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