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N-VA Kinrooi vraagt oplossing  
voor sporthal
In de sporthal van Kinrooi is er maar weinig animo. Zo moet de  
gemeente voor de zoveelste keer op zoek naar een nieuwe uitbater voor 
de cafetaria. Het contrast met de sporthal De Aftrap in Neeroeteren 
kan niet groter. De N-VA benoemt de pijnpunten en heeft ideeën om  
de sporthal beter in de markt te zetten.

Verschillende oorzaken voor falend 
sporthalbeleid
  Veel te weinig verenigingen maken 

gebruik van de sporthal.
  Ons inziens ligt de cafetaria op de 

verkeerde plaats om goed te kunnen 
renderen.

  De gemeente Kinrooi heeft het  
contract van de cafetaria aan de  
hoogste bieder gegeven: brouwerij 
Primus. Gevolg: uitbaters moeten 
Primus-bier schenken, goedkoop of 
niet. Maar veel uitbaters passen hierop. 
Het was veel beter geweest een uitbater 
in onze eigen gemeente te zoeken. 
Iemand die kon zorgen voor continuï-
teit in de uitbating. Trouwens, voor de 
cafetaria van de sporthal in Ophoven 
en de Stegel in Molenbeersel  zijn er 
ook nog steeds geen uitbaters.  
Waar ligt het aan?

  Deze foto werd gemaakt op zaterdagnamiddag 19 november. 
Het was akelig stil aan de sporthal.
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Raadslid Tamara Smolders verwelkomt adoptiezoon Zaï
N-VA-gemeenteraadslid Tamara Smolders zet zich niet alleen in voor de bewoners van Kinrooi. Ze is ook 
begaan met het lot van buitenlandse kinderen. Daarom startte ze in januari 2011 een adoptieprocedure. 
Op 19 september 2014 krijgt de familie Boonen Smolders 
het nieuws dat Zaï, een kleuter uit Nigeria, aan hen wordt 
toegewezen. Eind november 2015 reist de hele familie, 
inclusief hun dochtertje Chloë van 8 jaar, naar Nigeria. Na een 
strenge en dure procedure is hun gezin in april 2016 compleet 
in Kinrooi. Dat de adoptieprocedure goed is afgelopen, is 
mede te danken aan Vlaams N-VA-volksvertegenwoordiger 
Lorin Parys, een specialist in deze materie.

Ondertussen spreekt de vierjarige Zaï al heel goed Nederlands 
en doet hij het voortreffelijk op de kleuterklas in Kinrooi. 
Wij feliciteren Tamara en haar man Kevin voor hun 
doorzettingsvermogen om deze moeilijke adoptieprocedure 
tot een goed einde te hebben gebracht. Zaï wensen we een 
mooie toekomst in zijn nieuwe vaderland.

Functie gezocht voor 
braakliggend terrein 
tussen kerk en Kinsport
Al een hele tijd geleden gaf het gemeente- 
bestuur een stuk braak terrein tussen de kerk 
en Kinsport uit handen aan sociale huis- 
vestingsmaatschappij Landwaarts.  
Ondertussen is er nog niets veranderd.  
Voor onze partij heeft deze centrale plaats 
in het centrum van Kinrooi een belangrijke 
waarde. De huidige situatie straalt nul  
ambitie uit.
Volgens N-VA-gemeenteraadslid Niels Van Eygen is in 
het verleden een verkeerde keuze gemaakt: “Het stuk grond werd voor een te lage prijs verkocht aan Landwaarts. Twee kernverster-
kende alternatieven waren beter geweest. 

De ruimte inrichten als een groen evenementenplein bijvoorbeeld. Een ander alternatief is om de grond uit te besteden aan een 
private bouwheer om woonvoorzieningen, appartementen voor jonge mensen en speciaal voor senioren te ontwikkelen.”

In memoriam: Wim Rutten
Op 13 januari overleed N-VA-gemeenteraadslid Wim Rutten op de terugweg van zijn geliefde vakantieland 
Oostenrijk. Tot op het laatste ogenblik heeft hij moedig gevochten tegen zijn ziekte, een gevecht dat hij niet 
kon winnen. Het is nu bijna een jaar geleden dat we Wim verloren zijn. Nog steeds missen we hem hard.
Niet alleen voor onze afdeling maar ook voor zijn familie is zijn 
verlies een zware dobber. Langs deze weg wensen wij zijn echtgenote 
Gerda, zijn kinderen Joke, Hans en Wouter en zijn oogappel Sien 
nogmaals heel veel sterkte toe.

Als medeoprichter van N-VA Kinrooi was Wim heel nauw betrok-
ken bij onze afdeling. Zijn interesse voor politiek kreeg hij met de 
paplepel binnen via zijn vader Albert Rutten, oud-burgemeester van 
Kessenich. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat hij zich 
politiek engageerde. Met Wim als lijsttrekker haalde onze partij bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zes zetels binnen. 

Ook in het verenigingsleven was Wim een bekende persoonlijkheid. 
Als voorzitter van de St.-Martinusgilde van Kessenich trok hij de kar. 
Daarnaast kende de volleybalclub Kejovoc gouden jaren onder zijn 
voorzitterschap. Als oud-prins volgde hij ook carnaval van kortbij. 
Het overlijden van Wim is voor onze afdeling een zware aderlating. 
Zijn inbreng en mening werd door iedereen geappricieerd.

Het beleid in Kinrooi

Veel geblaat, weinig wol
De samenvatting  van de laatste gemeenteraden is niet om vrolijk van te worden. De goedkeuring van  
mandaten handelt de meerderheid vlotjes af, maar echt beleid komt nauwelijks aan bod. Het spreekt  
dan ook voor zich dat een gemeenteraad in Kinrooi vaak hoogstens een half uur duurt. Bij de OCMW-raad 
kunnen we hetzelfde vaststellen. 

Ons huidige gemeentebestuur houdt zich alleen bezig met het 
uitvoeren van beslist beleid. Zo werden besluiten over de Stegel 
en de sporthal al door de vorige bestuursploeg genomen. Het 
Agropolis-project is inmiddels op de sporen gezet, maar het is 
vooral raden naar wat van de ambitieuze plannen van Kinjoy 
is overgebleven. Wie herinnert zich dat nog ?

Ruimte voor ondernemers en ouderen nodig
Toegegeven, er zijn ook nieuwe projecten. Zo is 
er de uitbreiding van Leuerbroek, waar de 
N-VA al lang vragende partij voor is. Maar 
de afwerking van dit project is nog niet 
voor morgen en het zal zeker niet voor de 
volgende verkiezingen zijn. Voor ons had 
de uitbreiding en vernieuwing van het 
woonzorgcentrum in Molenbeersel, ook 
een beslissing van vorige legislatuur, er 
veel vroeger mogen komen. 

Cijfers tonen aan dat het aantal rusthuis-
bedden in onze gemeente onder het Vlaam-
se gemiddelde ligt. Nu we extra plaatsen gaan 
creëren,  komen we op het Vlaamse gemiddelde 
terecht. Ondertussen blijven de omliggende 
steden en gemeenten ook niet stilstaan met als gevolg 
dat we weer achterop hinken. Deze twee onderwerpen 

liggen ons dan ook na aan het hart: ruimte voor ondernemers en 
ruimte voor onze ouderen. 

Financiën in het rood
De rode draad is dat de gemeente het financieel zwaar te 
verduren heeft. De schuld per inwoner is niet 300 euro of 
700 euro (zoals het Belang van Limburg beweert) maar  

1 300 euro. De N-VA pleitte in de gemeenteraad 
al voor de  

afschaffing van de drijfkrachtbelasting  
(jaarlijks goed voor 22 000 euro) om 

de ondernemingen te steunen. Dit 
kon om budgettaire reden niet.

Maar we eindigen met een  
positieve noot. Gelukkig worden 
de OCMW-raad en de gemeen-
teraad vanaf 2019 – op initiatief 
van N-VA-minister Liesbeth 
Homans – grotendeels samen-

gevoegd. Een vereenvoudiging 
en besparing, maar vooral gezond 

verstand. Misschien dat er dan alsnog 
over beleid gepraat wordt in de  

Kinrooise meerderheid in plaats van alleen 
over postjes. 

Wim, we gaan je missen!

Firmin Snijkers in de gemeenteraad
Het is niet gemakkelijk om iemand als Wim op te volgen. Hij was in de gemeente-
raad onze enige mandataris van Kessenich. Eerste opvolger Adam Deckers stond 
er dan ook op dat deze deelgemeente een mandataris behield. Daarom stond hij 
zijn plaats af aan de tweede opvolger Firmin Snijkers. Zo behoudt Kessenich een 
N-VA-mandataris. Inmiddels heeft Firmin al bewezen dat hij er alles aan doet om 
Wim op een waardige manier op te volgen.

  Laatste ontwikkelingen in het Agropolis-project. We gaan een professionele wietplantage krijgen om medicinale cannabis te kweken.  
Ze ligt ideaal naast de grens: hoe dikwijls gaat ze geplunderd worden?




