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Geduld loont!
In de voorbije jaren werden een groot aantal dos-
siers voorbereid die nu stilaan worden uitgevoerd.
Meer en meer worden wij echter geconfronteerd
met zeer lange wachttijden vooraleer we kunnen
starten met bepaalde werken. Die lange wachttijd
heeft veelal te maken met het feit dat er steeds
meer diensten en betrokkenen hun zegje over
moeten en willen doen.

Daarnaast worden een groot aantal dossiers niet
enkel door het gemeentebestuur uitgevoerd maar
in partnerschap met andere besturen of diensten.
Ook dat brengt vertragingen met zich mee. Maar
zoals de volkswijsheid zegt: “Geduld loont!”

Grensovergang Kessenich

Een mooi voorbeeld daarvan is de grensovergang in
Kessenich. Al in 2005 werden de eerste plannen goedge-
keurd in verband met de veilige schoolomgeving aan
het kruispunt Kasteelstraat/Venlosesteenweg. Wat later
werd de hele omgeving rondom het douanekantoor in
dit project betrokken.

Nu 4 jaren later is de vroeger zo sombere en gevaarlijke
grensovergang helemaal hertekend tot een verkeers-
veilige én uitnodigende ontmoetingsplaats. Een volgende
stap zal nu de herbestemming van het douanekantoor
zelf zijn. Maar ook dat is een verhaal van lange adem!

Gemeenschapscentrum Molenbeersel

Een veelbesproken én langlopend dossier is ook de
bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum in Molen-
beersel. Door het feit dat er in dit dossier talrijke betrok-
kenen zijn (zowel eigenaars van aan te kopen gronden
als bouwpartners en verenigingen) én doordat de hogere

overheid de gemeente dwong om dit project in een
ruimere dorpskernvernieuwing te plaatsen, sleept het
al jarenlang aan.

De procedure voor de aanvraag van de bouwver-
gunning is momenteel lopende. Het openbaar onder-
zoek is afgelopen. Nu is het wachten op de bouwver-
gunning die we hopelijk binnenkort zullen krijgen.
Daarna zal onmiddellijk de aanbesteding van de
werken gebeuren.

Finse piste

Al enkele jaren is er vraag naar een Finse looppiste
(speciaal loopparcours voor joggers) in onze ge-
meente. Uiteindelijk werd de Steenberg te Geistingen
als locatie voor dit project gekozen.
De bouwaanvraag werd al ingediend en het werk zal
hopelijk begin 2010 aanbesteed worden waarna het
kan uitgevoerd worden vóór de zomer van 2010.

Zo zie je maar: in de politiek moet je veel geduld
hebben maar uiteindelijk loont het toch!

De Steenberg Geistingen

Schrijf nu al in je agenda:

CD&V-Nieuwjaarsbrunch
zondag 24 januari 2010

zaal Willenhof Molenbeersel

Niet te onderschatten ...

Familie, vrienden en kennissen weten dat ik het
laatste jaar stevige inspanningen lever om een
kilootje minder te wegen. Dagelijks ben ik hiermee
bezig en dat vraagt heel veel energie. De motivatie
is aanwezig, de wil om eindelijk gezonder door het
leven te gaan is groot.

Maar de uitdaging is niet te onderschatten...

Ook politici leveren dag in dag uit stevige inspan-
ningen ten dienste van de samenleving. Dat vraagt
veel energie en het is niet altijd even dankbaar...
Mensen zijn niet snel tevreden en verwachten dat
politici problemen snel en efficiënt aanpakken. Politici
willen niet liever maar de vele voorschriften, wetten
en procedures werken regelmatig vertragend voor
dossiers. Dat is soms frustrerend maar meestal
noodzakelijk. Het verplicht ons om goed na te
denken vooraleer definitief te beslissen. Het zijn im-
mers gemeenschapsgelden die goed besteed moeten
worden. Dat is de zware verantwoordelijkheid van
politici!

Ook deze uitdaging is niet te onderschatten ...

We zijn halfweg in deze legislatuur. Er werd al veel
uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd én er
werd ook veel nagedacht over de prioriteiten voor
de volgende jaren. In deze CD&V-Direct besteden
we hieraan ruime aandacht. We zullen heel goed
moeten nadenken over de toekomst: waar kiezen
we voor, wat doen we en wat doen we niet..?
Een goede politicus durft
keuzes te maken!

Jan Vandeberg
voorzitter CD&V Kinrooi

21.000 euro voor jeugdverenigingen!
Onlangs werden de verschillende subsidies voor
de Kinrooise jeugdverenigingen toegekend. Wij
vroegen hierover meer uitleg aan de schepen
van jeugd Sylvie Vanmontfort.

Sylvie, hoeveel geld werd er verdeeld onder de
jeugdverenigingen ?

Sylvie Vanmontfort:
“Dit jaar werd meer
dan 21.000 euro ver-
deeld onder 9 jeugd-
verenigingen.

In het jeugdwerkbe-
leidsplan wordt be-
paald hoe die subsidies
verdeeld worden. Zo

werd voor de basiswerking van de jeugdverenigingen
7600 euro verdeeld, voor de aankoop van duurzame
materialen 1226 euro, voor hun onderhoudskosten 2716
euro, voor de kampvergoeding 5000 euro, voor
jeugdinformatie 2301 euro, voor busvervoer 357 euro
en voor vorming 2036 euro. Dat maakt in totaal
21236 euro!

Dit geld werd verdeeld onder 9 jeugdverenigingen met
in totaal 470 leden en 154 leiders!”

Herinrichting grensovergang Kessenich
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graag met bronvermelding CD&V-Direct

Wij nodigen u vriendelijk uit op onze
Nieuwjaarsbrunch

(met verkiezing van algemene voorzitter en voorzitters Jongeren, Vrouw & Maatschappij en Senioren)

Deze vindt plaats op

 zondag 24 januari 2010
van 11u tot 14u (stemmen van 10 tot 12u) in zaal Willenhof (Rondstraat) te Molenbeersel

Voor slechts 10 euro kan je komen mee genieten van een uitgebreid buffet bestaande uit twee soorten
soep, een broodjesassortiment (croissants, chocoladebroodjes, gewone broodjes), ontbijtgranen, yoghurt,
beleg, spek en eieren, fruit, worstjes, chocomelk, fruitsap, een pintje en koffie. Voor kinderen tot 6 jaar
betaal je niks en voor kinderen tot 12 jaar slechts 5 euro! Kinderanimatie is voorzien en uiteraard krijg
je er de onbetaalbare CD&V-familiesfeer gratis bij!

InschrijvenInschrijvenInschrijvenInschrijvenInschrijven
Je kan je voor deze nieuwjaarsbrunch inschrijven door het vereiste bedrag vóór 20 januari 2009 te storten
op rek. nr. 735-2225368-79 mét vermelding van het aantal deelnemers.
Enkel door storting van het bedrag is je inschrijving definitief.

Nieuwe boot Marec
Zopas keurde de gemeenteraad een borgstelling
goed voor de aankoop van een nieuwe boot voor
Marec. Deze “Paep van Mijnecom III” kost
350.000 euro maar heeft meer mogelijkheden dan
de vorige boot. We vroegen aan Alb Willen,
voorzitter van Marec, en Jan Tielens, bestuurslid
van Marec, wat men van plan is met deze boot.

Alb, waarom hebben jullie een nieuwe boot
gekocht?
Alb Willen: “De boot werd gekocht om een nieuw
marktsegment aan te boren met name “al varend
feesten”. Hij is immers uitstekend ingericht met een
keuken, ruime zitplaatsen, comfortabele verwarming en
twee aparte ruimtes die volledig kunnen worden
afgesloten, zodat de passagiers geen invloeden ervaren
van de weersomstandigheden. Het is eveneens de
bedoeling om een stuk kwaliteit toe te voegen aan het
toeristische aanbod van de streek.”

Jan, hoeveel mensen kunnen er op de boot?
Jan Tielens: “De boot heeft een capaciteit van 120
passagiers. Hij kan ingehuurd worden voor feestjes e.d.
Wij willen het hele jaar varen, zoals nu ook al het geval
is. En uiteraard gaan wij ons richten op het organiseren
van feestjes voor families, vrienden,  verenigingen en
bedrijven!”

Provincieraadslid Jo Brouns werkt momenteel op
het kabinet van minister Jo Vandeurzen maar de
grensarbeiders kunnen op hem blijven rekenen!
Mede door tussenkomsten van hem kwamen twee
dossiers eindelijk in een stroomversnelling.

WAO’ers en bijzondere bijdrageWAO’ers en bijzondere bijdrageWAO’ers en bijzondere bijdrageWAO’ers en bijzondere bijdrageWAO’ers en bijzondere bijdrage

Grensarbeiders die vanuit Nederland een invaliditeits-
uitkering ontvangen, waren vóór 2004 vrijgesteld van
de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid omdat
ze sociale zekerheid in Nederland betaalden. Door een
vergetelheid in het belastingverdrag tussen België en
Nederland in 2004 konden zij niet meer worden
vrijgesteld van deze bijdrage. Om dit onrecht aan te
klagen voerde de dienst grensarbeiders van het ACV
in het verleden al herhaaldelijk actie.

Naar aanleiding van een vraag van Jo Vandeurzen
bevestigde de minister dat dit moest rechtgezet worden.
Einde november werd het amendement waarin dit wordt
geregeld goedgekeurd door de regering.

Concreet betekent dit dat alle WAO’ers
die deze bijzondere bijdrage onterecht
hebben betaald, binnen de zes maanden
een bezwaar moeten indienen bij de
bevoegde belastingdienst. Bezwaar kan
aangetekend worden vanaf de inkom-
sten van 2004. Voor hulp bij het
aantekenen van dit bezwaar kan u altijd
bij Jo of Hubert Brouns terecht.

BelastingpremieBelastingpremieBelastingpremieBelastingpremieBelastingpremie

Grensarbeiders die in Nederland werken en daar ook
hun belastingen betalen, konden tot voor kort géén of
een geringe belastingvermindering krijgen voor
energiebesparende maatregelen omdat zij geen per-
sonenbelastingen in België betaalden. Een aantal onder
hen kunnen echter sinds kort (2008) recht hebben op
de premie voor personen die geen gebruik kunnen ma-
ken van de federale belastingvermindering voor energie-
besparende investeringen. Het betreft investeringen voor
dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en condensatie-
ketels.

Om in aanmerking te komen voor deze premie mag de
grensarbeider en zijn partner de gemaakte kosten niet
opgeven bij zijn belastingaangifte en mag hij niet meer
dan 2770 euro aan basisbelastingen verschuldigd zijn.
Hij moet een apart formulier invullen om deze premie
aan te vragen. De aanvraag moet uiterlijk op 28

februari 2010 in het bezit zijn van het
Vlaams Energieagentschap. Meer
informatie hierover kan je vinden op
www.energiesparen.be/publicaties.
Om na te gaan of je in aanmerking komt
voor deze premie (die trouwens ook
geldt voor andere mensen die heel
weinig of geen personenbelastingen
betalen), kan je best contact opnemen
met Jo Brouns op 0498/869578 of  via
jo.brouns@vlaanderen.be.

Jo op de bres voor grensarbeiders en de schutterijen

CD&V-Kinrooi
wenst iedereen

een gezond en hoopvol

2010!

Witbeek, Kessenich

Jo werkt momenteel samen met Frank Smeets aan
een subsidiereglement voor kogelvangers. De
provincieraad zal hierover stemmen in 2010. Tevens
interpelleerde hij gedeputeerde Van Baelen om hem
aan te zetten het Oud-Limburgs Schuttersfeest te
laten erkennen als Unesco-werelderfgoed.

Onlangs verschenen in Het Nieuwsblad de resultaten van de grote burge-
meestersenquête. Zo’n 140.000 Vlamingen uit 307 gemeenten vroeg men
naar hun waardering voor hun burgemeester en hun gemeentebestuur.
Bij de burgemeesters scoorde Hubert Brouns 7,5 op 10 waarmee hij op de 22ste

plaats van de 307 stond. In Limburg werd hij enkel voorgegaan door Lode Ceyssens
van Meeuwen-Gruitrode (17de).  De burgemeesters van onze andere buurgemeenten
eindigden ver achter ons: Bree (146ste), Dilsen-Stokkem (199ste), Maaseik (244ste)
en Bocholt (262ste).
Ook het gemeentebestuur werd hoog ingeschat met 7,2 op 10. Daarmee eindigde
Kinrooi op de 35ste plaats. In Limburg werden we daarbij enkel voorgegaan door
Hasselt, Meeuwen-Gruitrode, Voeren, As en Tessenderlo. Ook hier scoorden onze
buurgemeenten veel lager: Bree (99ste), Dilsen-Stokkem (197ste), Bocholt (204de)
en Maaseik (277ste).

Goede punten voor burgemeester en beleid

Alb Willen en Jan Tielens op de oude ‘Paep’
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Wonen in Kinrooi
Eén van de grootste uitdagingen voor de toekomst
is het realiseren van zoveel mogelijk betaalbare
bouwplaatsen en woningen in onze gemeente.

Luiteheide
Met Scheymanshof en Scheyerveld te Kinrooi werd
in het verleden al een grote uitbreiding van het aanbod
gerealiseerd. Een verdere essentiële uitbreiding wordt
nu voltooid in Luiteheide te Kinrooi. Momenteel wor-
den de eerste huizen afgewerkt. Bouwmaatschappij
Landwaarts heeft er al 21 sociale koopwoningen ge-
bouwd. De nieuwe straten die in dit project werden
gerealiseerd kregen de namen Hilvenhof en Land-
waartsplein.

Mogelijke inrichtingsvoorstellen Kessenich (links) en Molenbeersel (rechts)

het Structuurplan Kinrooi. Dat heeft drie jaar in beslag
genomen. Daarna volgde een woonbehoeftestudie
waaruit uiteindelijk bleek dat we woonuitbreidings-
gebieden kunnen krijgen in Molenbeersel en Kessenich.
Om daar echter bouwplaatsen te kunnen creëren, is
de gemeente verplicht om een ‘ruimtelijk uitvoerings-
plan’ (RUP) te laten opstellen. Voor Kessenich wordt
zo’n RUP momenteel opgesteld voor het gebied tussen
de Meierstraat en de Veldstraat. Een mogelijk inrich-
tingsvoorstel voor dit woonuitbreidingsgebied kan u
hieronder zien. Voor Molenbeersel wordt eveneens
zo’n plan opgesteld voor het perceel tegenover Villa
Pax aan de Weertersteenweg. Het zal nog ongeveer
een jaar duren vooraleer beide RUP’s volledig af zijn.
Daarna kunnen de volgende stappen gezet worden.
We hopen dat op beide plaatsen binnen enkele jaren
de eerste huizen zullen gebouwd worden.

18 woningen achter Slichtenhof
In Molenbeersel zal Ons Dak in 2010 het project
Slichtenhof realiseren. Wij legden ons oor te
luisteren bij onze drie afgevaardigden bij Ons Dak
- Mathieu Smeets, Raymond Buntinx en Hilde
Hoeben - om hen te vragen hoe ver het staat met
dit dossier.

Wat is Ons Dak van plan met Slichtenhof te
Molenbeersel?
Mathieu Smeets (ondervoorzitter Ons Dak): “De
geklasseerde hoeve wordt gerenoveerd. Het oude
woonhuis krijgt een woonfunctie en de erachter liggende
schuur wordt een polyvalente zaal. Het achterliggende
gebied wordt ontwikkeld tot woonproject rond een
rechthoekig autovrij plein met 18 sociale huurwoningen
met 2 slaapkamers. Parkeren voor de bewoners
gebeurt ondergronds.”

RUP’s
Om nieuwe woonuitbreidingsgebieden in Kinrooi te
kunnen realiseren werd in eerste instantie gewerkt aan

Hoever staat dit dossier en wat is de planning?
Raymond Buntinx: “Het dossier is volledig klaar voor
aanbesteding. Op dit moment wachten we op de
bouwaanvraag. Deze aanvraag is door ‘Monumenten
en Landschappen’ gekoppeld aan de goedkeuring van
het restauratiedossier mét de restauratiepremie voor de
oude hoeve.  Deze premie werd ook al aangevraagd
en wordt behandeld door de gemeente. Wij hopen dat
het dossier spoedig kan aanbesteed worden zodat we
hopelijk in 2010 kunnen bouwen.”

Welke bijdrage levert de gemeente aan dit project?
Hilde Hoeben: “De gemeente levert een bijdrage van
20 % van de kosten voor de restauratie van de hoeve
en de schuur omdat het een geklasseerd monument is.
De gemeentelijke bijdrage is 119.497 euro voor de
woning en 42.775 euro voor de polyvalente zaal.”

Dakisolatie

In februari van dit jaar organiseerde Jong CD&V-
Kinrooi twee info-avonden over de samenaan-
koop van dakisolatie.
Aangezien er nog een grote vraag is van onze
inwoners zal Jong CD&V opnieuw zo’n info-
avond organiseren op 25 februari 2010 om 20u
in de fanfarezaal te Kinrooi. Op 16 maart om
20u zal er dan nog een samenaankoopavond
aan worden gekoppeld.

Energiebesparende investeringen

Verder zullen de jongeren nog specifieke energie-
zitdagen organiseren waarop ze alle andere
mogelijke subsidies in verband met energie-
besparende investeringen zullen laten toelichten.
Meer informatie hierover volgt later!

Wie meer informatie hierover wenst óf wie wil
meewerken met Jong CD&V-Kinrooi kan altijd
contact opnemen met:
- Koen Rutten (koen-rutten@hotmail.com),
- Jo Brouns (jo.brouns@vlaanderen.be),
- Linda Cox (linda_cox13@hotmail.com),
- Nicole Stakenborg
  (nicolestakenborg@hotmail.com).

Jong CD&V-Kinrooi helpt
energie besparen!

Veldstraat

Meierstraat

school

Weertersteenweg

Villa Pax

Hilde Hoeben, Mathieu Smeets en Raymond Buntinx vóór Slichtenhof te Molenbeersel
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Van PWA naar DOK en strijkwinkel!

Hoe zit het met de gemeentelijke financiën?

In de pers heb je al kunnen lezen dat de bouw van
het nieuwe zwembad in Maaseik goed opschiet.
Wij gingen bij Lisette Swennen (ondervoorzitster)
en Jeannine Veugelaers (onze afgevaardigden in
de beheerraad van dit intercommunaal zwembad)
te rade voor meer informatie.

Lisette, kan je ons wat meer vertellen over het
nieuwe zwembad in Maaseik?
Lisette Swennen: “Tegen de Lotto-Dôme komt een
indrukwekkend zwembadencomplex waar iedereen zijn
gading zal kunnen vinden. De verschillende baden zijn
uit roestvrij staal gemaakt, zodat lekken uitgesloten zijn.
Verder komen er twee spectaculaire glijbanen die
vertrekken vanuit het glazen ‘koekoeksnest’. Een privé-
investeerder zorgt voor de aanpalende sauna en
wellness.”

Sinds een tijdje is het PWA/DOK (diensten-
onderneming Kinrooi) gevestigd aan de Breeër-
steenweg. Daar kan je sinds kort ook terecht
voor de strijkwinkel. Wij vroegen aan Jackie
Rietjens, voorzitter van PWA/DOK, hoe hun
diensten geëvolueerd zijn doorheen de jaren.

Opening zwembad
voorzien in juni 2010

Jackie Rietjens: “Het PWA-systeem (plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap), zoals we het nu nog
kennen, werd in 1995 ingevoerd. Via deze dienst kon
je in ruil voor de PWA-cheques een werkloze engageren
voor huishoudelijk werk en tuinonderhoud. Op het
hoogtepunt telde het PWA meer dan 100 tewerk-
gestelde werklozen. Sinds 2004 is men begonnen met
de dienstencheques. Daardoor werd het PWA langzaam
afgebouwd en nam de dienstonderneming Kinrooi
(DOK) het grootste deel van de taken over. In oktober
2004 werd met 8 werknemers begonnen. Op dit mo-
ment, 5 jaar later, is het personeelsbestand uitgebreid
tot maar liefst 67 werknemers. Onze poetshulpen
werken bij zo’n 270 gebruikers! Sinds de verhuis naar
onze nieuwe locatie Breeërsteenweg 122, niet ver van

Jackie Rietjens achter de strijkplank...

het gemeentehuis, zijn we ook gestart met een
strijkwinkel. Tot nu toe werd er 122 uren gestreken
en dit voor zo’n 20 gebruikers.”

Voor meer info kan je bellen naar 089/703815.

Lisette Swennen en Jeannine Veugelaers
houden het zwembad in de gaten!

In 2001 erfden we een gemeentekas
met een  schuld van afgerond 12,5 mil-
joen euro die ons jaarlijks 1,5 miljoen
euro aan afbetalingen kostte.  Wat wij
ondernamen om deze schuldenberg
sterk te verlagen, legt ons Wim Rut-
ten, schepen van financiën, hieronder
uit.

Om het hoofd te bieden aan deze schul-
den voerden we een volgehouden beleid
van: zoveel mogelijk te werken met eigen
middelen en subsidies; geen nieuwe leningen meer aan
te gaan waardoor de schuld jaarlijks verminderde met
circa 1 miljoen euro; herschikkingen van de bestaande
schuld zodat de te betalen intresten sterk verminderden
én het slim aanpakken van projecten zodat de netto-
uitgaven voor de gemeente tot een minimum beperkt
bleven.
Zo slaagden we erin om de schuld af te bouwen tot
circa 2,9 miljoen euro. Dit betekent nog een jaarlijkse
afbetaling van circa 550.000 euro of bijna 1 miljoen
euro minder dan in 2001!

Dat uitgespaarde geld, samen met de opbrengsten uit
bijvoorbeeld de inbreng van ons rioleringsnet bij
Interelectra,  liet ons toe projecten met eigen middelen
uit te voeren (o.a. de restauratie van onze kerken), de
belastingen voor de burgers niet te verhogen, de huis-
vuilbelasting af te schaffen (70 euro per gezin), nieuwe

subsidies in te voeren voor gebrevet-
teerde trainers in de sportclubs, voor het
aanpassen van jeugdlokalen of het plaat-
sen van zonnepanelen en zonneboilers én
een reserve op te bouwen die ongeveer
3,5 miljoen euro bedraagt.
Voor de opmaak van het budget voor
2010 en de meerjarenplanning tot 2014
vertrekken we dus van een gezonde
situatie. We kunnen het  reservefonds nu
inzetten voor de uitvoering van de plannen.
Maar ieder weet dat er grote projecten

op stapel staan die heel veel geld kosten. Daarom
hebben we besloten om - nu de intresten nog laag zijn
- leningen aan te gaan voor projecten zoals het
gemeenschapscentrum in Molenbeersel, de nieuwe
buitenschoolse kinderopvang of het volledig vernieuwen
van een aantal gemeentewegen. Net zoals een jong gezin
dat zou doen voor de aanschaf van een woning!

Uiteraard waken wij erover dat we ons niet in de
problemen brengen door verder te springen dan onze
financiële stok lang is. Ons streven blijft om de mensen
van Kinrooi te laten genieten van goede wegen,
degelijke vergaderlokalen, goede sporthallen of  veilige
jeugdlokalen.  En voor de bouwlustigen proberen we
zoveel mogelijk bouwplaatsen op de markt te brengen,
(alleen jammer dat dit telkens een verschrikkelijk lange
procedureslag is). Kortom, we doen er alles aan opdat
het in Kinrooi goed en betaalbaar leven is!

Wat staat er in
de steigers?
In de begroting 2010 werden een groot aantal
werken opgenomen die - indien alles volgens de
planning verloopt - volgend jaar zullen aangevat
worden. Hieronder zetten we voor u een aantal
plannen op een rijtje.

 Aanleg vrijliggende fietspaden langs Breeër-
steenweg 1ste fase (van beek tot aan rotonde): Na
lange en moeizame onderhandelingen met een groot
aantal eigenaars zijn we nog niet rond met 6 eigenaars
en 2 pachters. Om toch verder te kunnen, hebben we
in september een onteigeningsmachtiging gevraagd aan
minister Crevits. Als die er is (wellicht in januari), dan
moet er nog één akkoord komen van de VMM over
de riolering. Dan kan het dossier door de gemeenteraad
goedgekeurd én aanbesteed worden. We hopen dat
dit allemaal in 2010 kan worden afgerond. Intussen
bereiden we ook de afhandeling van fase 2 van de
werken voor.

 In De Belder te Ophoven en de Geistingenstraat
te Geistingen zullen we in 2010 starten met de aanleg
van stoepen en parkeerstroken.

 De ontwerpers van de wegenwerken in de Truyen-
straat en de Hogerstraat te Molenbeersel en in de
Broekstraat te Kinrooi  werden al aangeduid en zullen
in de loop van 2010 hun ontwerp klaar hebben.

 Er zal een nieuwe sanitaire blok komen voor de
Ophovense basisschool.

 Het ontwerp en de aanvraag van de bouwvergunning
voor de nieuwbouw van de buitenschoolse kinder-
opvang moeten in 2010 klaar zijn

 In 2010 zullen we starten met de aankoop van
gronden langs de Kinrooise basisschool voor de bouw
van een sporthal te Kinrooi in samenwerking met het
Heilig Graf (scholengemeenschap Maaseik-Kinrooi).

Jeannine, wanneer kunnen we gaan zwemmen?
Jeannine Veugelaers: “De opening van het zwemba-
dencomplex is voorzien in juni 2010. Hopelijk kunnen
we in september 2010 starten met de werken aan het
buitenbad en kunnen we dan bij mooi weer heerlijk
genieten op de ligweide!”


