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KINROOI
V.U.: FIRMIN SNIJKERS, SCHOORSTRAAT 9 3640 KINROOI

N-VA-voorstel bespaart 
gemeentebestuur 10 000 euro

Op de gemeenteraad van 8 mei stelde N-VA-fractieleider Niels Van 
Eygen voor om de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
(AGB) te doen samenvallen met de gemeenteraad. Alle fracties in de 
gemeenteraad schaarden zich achter het voorstel. Vanaf 1 januari treedt 
de nieuwe regeling in voege.

De raadsleden worden dan ook lid van 
de AGB-bestuursraad. Hiermee bespaart 
de gemeente ongeveer 10 000 euro aan 
zitpenningen. Bovendien wordt hierdoor 
de gemeenteraad opgewaardeerd. Het 
zal u immers niet verbazen dat sommige 
gemeenteraden wel erg kort en zonder 
inhoud zijn. Ook het AGB wordt op deze 
manier transparanter. 

Vrijgekomen geld investeren in 
onze jeugd

De 10 000 euro die we hiermee 
besparen, wil de N-VA investeren in 
de Kinrooise jeugd. Dit bedrag kan 
zowel naar de dagelijkse werking van 

de jeugdverenigingen gaan als naar 
investeringen in hun accommodatie als 
die zich opdringen. Op welke manier 
en voor welke doeleinden dit geld onder 
hen verdeeld wordt, dat willen we graag 
met de jeugdverenigingen zelf bespreken, 
binnen de schoot van de jeugdraad. We 
willen hen daar ook een grote mate van 
vrijheid in gunnen.

Het is duidelijk: de prioriteiten van N-VA 
Kinrooi liggen bij de inwoners van onze 
mooie gemeente, niet bij de zitpenningen 
van politici. Waar we kunnen besparen, 
moeten we besparen. Waar we kunnen 
investeren, moeten we investeren. En het 
liefst investeren we in ons dierbaarste 
bezit: onze jeugd.

Strike!

Bowl mee  
met de N-VA

Op zondag 1 oktober gaan we 
gezellig bowlen met de N-VA. Plaats 
voor al dat plezier is Kinsport in 
Kinrooi. Wij zorgen voor een hapje en 
drankje. Vlaams Parlementslid  
Grete Remen is onze gastspreker. 
 

Prijs
Volwassenen: 10 euro
Kinderen: 5 euro

Inschrijven voor 15 september is 
noodzakelijk. U kan dit doen bij 
onze organisatieverantwoordelijke: 
Lutgard Van Eygen (0499 10 68 35, 
lutgard.vaneygen@n-va.be) of bij 
andere N-VA-vertegenwoordigers.

“Wij willen het vrijgekomen 
geld investeren in de  
Kinrooise jongeren.”

N-VA-fractieleider Niels Van Eygen

 Volg N-VA Kinrooi ook op Facebook

ZONDAG
1 oktober
15.30 uur
Kinsport

Grete Remen is te gast op 1 oktober

 N-VA Kinrooi wenst u  

een prachtige zomer! 
 

Veilige schoolomgevingen p.2 Geef jouw mening over Kinroois beleid! p.3
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Schoolomgevingen moeten verkeersveiliger worden
Op de gemeenteraad van 3 april vroeg de N-VA hoe ver de plannen van de gemeente om de schoolom- 
gevingen in Kinrooi verkeersveiliger te maken gevorderd zijn. Met name over de situatie bij het oprijden van 
de Kloosterstraat is de N-VA bezorgd. Voor fietsende schoolkinderen is het daar soms erg gevaarlijk rijden 
en oversteken.

Mogelijke oplossingen kunnen er snel komen
De huidige situatie is verre van ideaal, maar een oplossing is niet 
moeilijk. Daarom hebben wij al enkele malen aangedrongen om 
eindelijk spijkers met koppen te slaan. Een optie is om de be-
woners van de woningen te sensibiliseren om de ondergrondse 
garage die zij ter beschikking hebben te gebruiken. Ook enkel 
tijdelijk parkeren, bijvoorbeeld een half uur, toestaan waar dat nu 
nog onbeperkt kan, zou een oplossing kunnen bieden. 

Ondertussen hebben we vernomen dat naar aanleiding van onze 
interventie, deze problematiek is aangekaart op de raad van  
bestuur van Ons Dak.

Wat denkt u hierover?
Wij ijveren voor een vlotte verkeersdoorstroming op de Klooster-
straat en (nog belangrijker) een veilige schoolomgeving. Daarom 
willen we ook graag uw mening horen.

Overlegplatform levert  
positieve bijdrage aan  
leefgemeenschap
 
Op de gemeenteraad van februari lanceerde Jens 
Vandebroek, leider bij Chiro Kinrooi en lid van de 
jeugdraad de oproep om een overlegplatform op te 
richten tussen verenigingen, scholen, ouders en de 
gemeente. De schepen van Jeugd loofde in eerste 
instantie het voorstel om het daarna vriendelijk af te 
wijzen.
Doordat meer en meer jonge en nieuwe gezinnen zich nestelen 
in onze gemeente, is het huidige vrijetijdsaanbod nochtans 
niet altijd even bekend bij de kinderen en hun ouders. Daarom 
willen we alle krachten bundelen om dit probleem op te lossen. 
Een overlegplatform kan hiervoor de oplossing bieden. Op deze 
manier kunnen de verschillende betrokkenen samenwerken 
rond promotie, elkaars beleid op elkaar afstemmen en positieve 
en negatieve ervaringen met elkaar delen.

Gemeente wil voortouw niet nemen
De gemeente kan volgens ons hier het voortouw in nemen door 
alle betrokkenen rond de tafel te krijgen. Met dit voorstel wilden 
we alvast het debat aanwakkeren en zo een positieve bijdrage 
leveren. Het voorstel van Jens verdient volgens N-VA Kinrooi 
alle kansen.

Maar de gemeente legden de bal terug in het kamp van de initia-
tiefnemer door te stellen dat ‘hij het dan maar in de verschillen-
de raden moest gaan voorstellen en verdedigen’. Dit kan volgens 
ons niet de bedoeling zijn. De gemeente moet in dit dossier aan 
de kar trekken. 

N-VA verwelkomt nieuwe ideeën
Gelukkig kreeg Jens Vandebroek meer bijval voor zijn voorstel 
bij de jeugdraad. Ook N-VA Kinrooi ondersteunt graag derge-
lijke burgerinitiatieven. Bij deze dus een warme oproep aan alle 
betrokken inwoners om ideeën te lanceren of hun bezorgdheid 
te tonen!

  Kunnen onze kinderen veilig naar school fietsen?

  Via een overlegplatform kan je nieuwe gezinnen in Kinrooi 
beter informeren over het vrijetijdsaanbod.

 Heeft u opmerkingen of suggesties over de verkeerssituatie rond onze scholen in Molenbeersel, Kessenich, Ophoven, Geistingen of Kinrooi? 
Neem dan contact op met onze raadsleden of met onze fractieleider Niels Van Eygen via niels.vaneygen@n-va.be.
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Bedankt voor uw medewerking! U kan de ingevulde enquête in de bus steken op volgende adressen:

 Kampstraat 1, Kinrooi
 Neeroetersesteenweg 21, Kinrooi
 Schoorstraat 9, Kessenich
 Leustraat 6, Ophoven Of digitaal via kinrooi@n-va.be

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter?  
Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos 
begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente  
bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening 
telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Kinrooi is ook van u. 

U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Kinrooi, noteer dan uw contactgegevens. 
(U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)

Enquête

Naam: Voornaam:

Contactgegevens (niet verplicht)Ik ben  jaar

Tel.: E-mail:Ik woon in deelgemeente:

Ik ben  man  vrouw

Heb je nog andere opmerkingen of suggesties? Schrijf ze hier neer:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe kunnen we onze kerkdorpen aantrekkelijker en levendiger maken?   .................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wat is een aandachtspunt in jouw buurt of straat?   ................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waar in de gemeente bevinden zich onveilige verkeerssituaties? Hoe kan dat beter?   ............................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Moeten gemeenten meer gaan samenwerken om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan?  ............................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Krijg jij voldoende inspraak in het gemeentelijk beleid? Hoe kan het beter?  .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe zie jij de toekomst van onze kerken? Welke nieuwe invulling dienen deze gebouwen dan te krijgen?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hebben jullie problemen met stankoverlast in jullie dorpsgemeenschap?  ................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


