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N-VA Kinrooi luistert naar u 
Graag willen we jullie bedanken voor het goede onthaal van onze enquête  
uit ons huis-aan-huisblad van juli. We merken op basis van jullie 
inzendingen dat er toch een aantal terugkomende opmerkingen zijn.  
We zetten ze even op een rijtje.

Verkeersveiligheid

  Schoolomgevingen veiliger maken
   Sluipverkeer aanpakken
  De verkeersdrukte in het centrum van 

Kinrooi aanpakken
  Het ontbreken van een fietspad van 

Kinrooi naar Neeroeteren
  De straat Geistingen opnieuw openen
  Gevaar van afvallende boomtakken op 

de Venlosesteenweg in Kessenich

Overlast 

  Sluikstorten aanpakken 
  Stankoverlast door het opstoken van 

containers bestrijden

Omgeving 

  Verloederde en onverzorgde panden en 
plaatsen bestrijden 

  Kerken openstellen voor 
tentoonstellingen en culturele 
activiteiten (zie verder op pagina 3)

Containerpark 

  Quota groenafval verhogen
  Hoekje met bruikbare spullen 

inrichten
  Tariefverlaging voor alleenstaanden 

Uiteraard gaan wij aan de slag met jullie 
opmerkingen en suggesties. Zo vinden 
ook wij dat een kordatere aanpak van 
sluikstorten nodig is. 

Daarnaast vinden wij het een goed idee 
om een register aan te leggen met panden 
en tuinen die verwaarloosd zijn. 

Dit laat toe om het probleem beter op 
te volgen. Voorts willen we het voorstel 
bekijken om een korting te geven op de 
huisvuilfactuur van alleenstaanden.

We zullen in de komende maanden 
concrete voorstellen en oplossingen 
aanreiken op alle bekommernissen uit de 
enquête. In ons volgend huis-aan-huisblad 
lanceren we alvast een voorstel. Iets om 
naar uit te kijken dus!

Gunther Bongers nieuw 
gemeenteraadslid 

In september legde Gunther 
Bongers de eed af als nieuw 
gemeenteraadslid. Gunther is absoluut 
een aanwinst voor onze fractie. Hij 
werkt als salesmanager bij Publicis 
Proximediagroep, een functie binnen 
de e-marketing. Gunther is getrouwd 
met Linda Santini (advocate). Samen 
hebben ze twee kinderen: Elise (4 
jaar) en Alexander (2 jaar). Daarnaast 
is hij actief lid bij verschillende 
verenigingen, waaronder voetbalclub 
Hoger Op Molenbeersel, Tennisclub 
Maaseik en jagersvereniging WBE 
Molenbeersel.
 
“Mijn ervaring in het bedrijfsleven wil 
ik gebruiken om ook in onze gemeente 
goede voorstellen te doen voor alle 
Kinrooienaars. We hebben al een 
aantal goede ideeën. Daar vernemen 
jullie snel meer over”, zegt Gunther. 

Gunther volgt Leon Koolen op 
in de gemeenteraad. 
Leon heeft omwille van 
gezondheidsredenen afstand 
gedaan van zijn mandaat. 
We willen Leon daarom 
ook uitdrukkelijk 
bedanken voor zijn 
jarenlange inzet.

  Leon Koolen

  Gunther Bongers
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Timing aankoop stemcomputers niet ideaal
Op de gemeenteraad van 4 september lag een agendapunt ter stemming waardoor de gemeente stemcomputers 
zou aankopen om digitaal stemmen vanaf de verkiezingen van 2018 mogelijk te maken. De aankoop heeft een 
prijskaartje van 98.000 euro. Hoewel wij voorstander van het digitaal stemmen zijn, had N-VA-fractieleider 
Niels Van Eygen toch enkele bedenkingen bij de timing van de aankoop.
Stemcomputers kunnen niet eeuwig gebruikt worden. Integendeel, 
ze gaan maar een beperkte periode mee. De huidige generatie 
stemcomputers zal waarschijnlijk nog in gebruik zijn tot en met 
de verkiezingen van 2024. Indien de stemcomputers nu worden 
aangekocht, bestaat er een reële kans dat deze nog slechts zes jaar 
gebruikt kunnen worden. 

Daarom heeft Niels Van Eygen erop aangedrongen dat de gemeente, 
alvorens ze overgaat tot de aankoop, zich informeert bij het Agent-
schap Binnenlands Bestuur om dit punt uit te klaren.
 
“Indien zou blijken dat we inderdaad maar zes jaar gebruik kunnen 
maken van de stemcomputers, lijkt het ons meer aangewezen om 
de komende zes jaar nog met potlood en papier te stemmen. Na de 
verkiezingen van 2024 kunnen we dan alsnog de investering doen 
om digitaal stemmen mogelijk te maken. Vanaf 2024 kunnen de 
stemcomputers immers veel langer gebruikt worden”, zegt Niels Van Eygen.

  N-VA Kinrooi is voorstander van de aankoop 
van stemcomputers, maar stelt zich vragen 
bij de timing van de aankoop

N-VA vraagt laadpalen voor elektrische fietsen 
Op de gemeenteraad van september deed N-VA  
Kinrooi de suggestie om tegen volgende zomer  
enkele laadpalen voor elektrische fietsen en openbare 
fietspompen te installeren. We merken dat dit in 
andere gemeenten goed onthaald wordt.

We zien hier dan ook een grote meerwaarde voor Kinrooi in. 
Enkele fietsroutes doorkruisen immers onze gemeente. Op deze 
manier willen we Kinrooi een tikkeltje fietsvriendelijker maken.

In eerste instantie hebben we de volgende locaties naar voren 
geschoven: de Smakerij in Kessenich (als toeristisch infopunt), 
de Stegel in Molenbeersel en de Schans in Kinrooi (als eigen-
dommen van de gemeente) of andere centrale publieke plaatsen. 
Maar wat ons betreft hoeft het hier niet bij te blijven, andere 
suggesties van locaties zijn uiteraard ook welkom. Laat het ons 
zeker weten!

  N-VA Kinrooi doet het voorstel om tegen volgende zomer 
enkele laadpalen voor elektrische fietsen te plaatsen.

N-VA zoekt nieuwe krachten
N-VA Kinrooi is op zoek naar  
enthousiaste krachten om samen 
met ons werk te maken van een  
beter Kinrooi. 

Heb jij interesse? Neem dan  
contact op met één van onze  
bestuursleden. De gegevens  
vind je op onze website  
www.n-va.be/kinrooi.

Geslaagde namiddag bowlen
Op 1 oktober hielden 
we met de partij een 
gezellige namiddag bij 
Kinsport. Hier nam 
Vlaams parlementslid 
Grete Remen ook kort 
het woord. 

In haar speech brak ze 
een lans voor de lokale 
ondernemers. Iets wat 
wij enkel maar kunnen ondersteunen. Zij zijn een belangrijke 
motor van onze welvaart en ons sociaal weefsel.

  Vlaams Parlementslid Grete Remen 
brak een lans voor lokale ondernemers.
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  N-VA Kinrooi vindt dat de gemeente 
moet onderzoeken of een herbestem-
ming van de kerken haalbaar is. 

De kerk van de toekomst

Een toekomstplan  
voor onze kerken
Het gemeentebestuur blaast noch warm noch koud over het kerken-
plan in onze gemeente. We stellen ons daarnaast vragen bij de hui-
dige regeling van de kerkdiensten. We stellen voor dat in ieder kerk-
dorp afwisselend een zondagsdienst wordt georganiseerd. Bovendien 
vindt N-VA Kinrooi dat er nagedacht moet worden over de toekomst 
van onze kerken. 

De gemeente Kinrooi heeft een bijzondere kans laten liggen. Steden en gemeenten 
konden zich samen met het betrokken kerkbestuur kandidaat stellen voor een haal-
baarheidsonderzoek naar de herbestemming van kerken. De deadline hiervoor was 
22 september 2017. 32 gemeentebesturen in Vlaanderen schreven zich in. Recente-
lijk besliste de Vlaamse overheid dat er een vierde kans voor inschrijving volgt. We 
hopen dan ook dat het gemeentebestuur deze kans grijpt.
 
Voor ons is het belangrijk dat er nagedacht wordt over de toekomst van onze kerken. 
Een denkoefening naar de haalbaarheid van de herbestemming van kerken zou dan 
ook een enorme kans zijn. Op deze manier kan onderzocht worden of een volledige 
of gedeeltelijke herbestemming van één van onze kerken mogelijk en gewenst is. En 
dit tegen een lage kostprijs.

Kinrooi hartveilig 
We willen de afdelingen van Unizo 
en het Rode Kruis danken voor het 
initiatief ‘Hartveilig ondernemen in 
Kinrooi’. Onze lokale ondernemers 
hebben geld ingezameld voor de 
aankoop van maar liefst 15 AED-
toestellen. 

Deze worden op strategische plaatsen 
doorheen de hele gemeente  geplaatst. Dit 
brengt het totaal op 22 toestellen, hetgeen 
Kinrooi onmiddellijk de meest hartveilige 
gemeente van het land maakt!

Het Rode Kruis geeft bovendien cursussen 
werken met een AED-toestel om mensen 
hier zoveel mogelijk vertrouwd mee te 
maken. We willen beide organisaties hier 
oprecht voor bedanken!

Inbrakenplaag aanpakken
We stellen samen met u jammerlijk genoeg vast dat we te maken hebben 
met een inbrakenplaag in Kinrooi. De inbraken zijn ondertussen niet meer 
op één hand te tellen. De teller staat al op meer dan 45. Het is logisch dat 
iedereen ongerust is in zo’n situatie.

Extra toezicht is echt noodzakelijk. Het is voor ons duidelijk dat dit te maken 
heeft met grenscriminaliteit. We willen dan ook dat grenscriminaliteit 
prioritair is voor de nieuwe politiezone CARMA. Tevens is een goede 
samenwerking met de Nederlandse collega’s noodzakelijk. 

Daarnaast willen we graag enkele tips tegen inbraken meegeven. De inbrekers hebben het vooral gemunt op garages, tuinhuizen, 
achterbouwen… Door deze beter te beveiligen of door de inbrekers op de één of andere manier af te schrikken kan er voorkomen 
worden dat er ingebroken wordt. Een andere tip is om gebruik te maken WhatsApp-buurtpreventienetwerken. Iedere tip of info over 
een verdachte handeling kan cruciaal zijn in het onderzoek. Het is dan ook belangrijk dat dit in de groep wordt doorgegeven, maar in 
eerste instantie ook aan de politiediensten. Samen met u hopen we dat er een einde komt aan deze plaag!

 De huidige kerkdiensten: 
Kessenich: 1ste en 3de  zaterdagavond

Kinrooi: 2de en 4de zaterdagavond
Ophoven: 1ste  en 3de zondagmorgen
Geistingen: 2de en 4de zondagmorgen
Molenbeersel: elke zondagmorgen

  Samenwerkende burgers kunnen Kinrooi 
veiliger maken dankzij WhatsApp.

  15 extra AED-toestellen dankzij initia-
tief Hartveilig Ondernemen In Kinrooi.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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