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“De N-VA biedt u 
een alternatief voor 
het huidige beleid.”
Niels Van Eygen
 25 jaar
 Raadgever binnenlands 
    bestuur Liesbeth Homans 
 Master in de rechten (UH) 
 Postgraduaat bedrijfskunde  
    (UH)

Niels Van Eygen trekt N-VA-lijst 
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het de ambitie om de absolute meerderheid van de CD&V te 
breken. We kwamen slechts 1,7 procent te kort. Onze ambitie is om dat in oktober 2018 ruim te compense-
ren. We willen dus op ons elan verdergaan, maar dat kan alleen maar met uw steun en vertrouwen!

Voet tussen de deur
De jarenlange absolute meerderheid van 
CD&V is geen gezonde situatie, zeker 
met het oog op mogelijke fusieplannen in 
de nabije toekomst. Wij willen absoluut 
vermijden dat er een ‘interne handel’ 
over fusies en mandaatposten in bepaal-
de achterkamers ontstaat. Het gezond 
verstand moet zegevieren.

Constructief en geloofwaardig 
alternatief
De laatste jaren hebben we vanuit de 
oppositie constructieve voorstellen 
gedaan, zoals het afschaffen van de 
AGB-raad (een concrete besparing 
van zitpenningen om die vervolgens te 
investeren in de jeugdverenigingen), het 
invoeren van een mantelzorgpremie, 
het onderzoeken van de herbestemming 
van de kerken… 

We bouwen daarop verder in ons 
verkiezingsprogramma. Zo is voor ons 
het realiseren van een buurtzaal in het 
centrum van Kinrooi een belangrijk 
element. Verder willen we naast een 
hervorming van het subsidiereglement 
voor verenigingen ook renteloos lenen 

mogelijk maken. Op die manier kunnen 
verenigingen makkelijker noodzakelijke 
infrastructuurwerken uitvoeren. 

Daarnaast is werkgelegenheid in de 
regio een absoluut speerpunt. Onderne-
merschap stopt niet aan de gemeente-
grenzen. Samenwerking is dus cruciaal. 
Daarom willen we een adviesgroep 
oprichten. Dit mag uitmonden in 
een samenwerkingsverband dat onze 
economische belangen behartigt. Want 
we dreigen als regio alweer de boot te 
missen ten opzichte van Nederlands 
Limburg en de technologische reconver-
sie in Hasselt.

Maar we willen u ook geen blaasjes wijs-
maken, want de investeringsruimte is in 
de volgende legislatuur beperkt doordat 
de CD&V de schuld per inwoner heeft 
doen oplopen van 238 naar 1 318 euro.

Daarom trekken we als ploeg met een 
sterk inhoudelijk programma naar de 
kiezer om de nodige vernieuwing en 
verandering te kunnen verwezenlijken 
in onze gemeente. Wij hopen op uw 
steun!

Geef ons verkiezingsprogramma mee vorm
Wilt u uw engagement, inspiratie en goede ideeën aanwenden ten voordele van onze mooie gemeente?  
Geef ons verkiezingsprogramma dan mee vorm! Dit kan door contact op te nemen met:

  Niels Van Eygen 
0494 17 31 34 
niels.vaneygen@n-va.be 

  Firmin Snijkers 
0475 63 98 61 
firmin.snijkers@n-va.be 

  Carina Suylen 
0477 93 69 27 
Carina.suylen@n-va.be 

  Gunther Bongers 
0473 84 82 53 
gunther.bongers@n-va.be
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N-VA-voorstel definitief goedgekeurd 
Hervorming AGB-bestuur levert  
12 500 euro op
In december werd op de gemeenteraad een voorstel van 
N-VA-fractievoorzitter Niels Van Eygen definitief goed- 
gekeurd. Na de gemeenteraad vindt voortaan ook het 
AGB-bestuur (Autonoom Gemeentelijk Bedrijf) plaats.  
Dat levert een jaarlijkse wederkerende besparing van  
12 500 euro aan presentiegelden op.

Investeer 12 500 euro in (jeugd)verenigingsleven
Het voorstel van Niels was om die 12 500 euro in het (jeugd)
verenigingsleven te investeren. Het antwoord van de bevoegde 
schepen in mei luidde dat beide voorstellen losgekoppeld  
worden. Men zou wel bekijken wat er met het vrijgekomen 
geld kan gebeuren. Daarvoor werd ook gekeken naar hoe 
andere gemeenten ermee omgaan.

12 500 euro wordt niet geherinvesteerd 
Uiteindelijk blijkt dat er niets met de vrijgekomen middelen 
zal gebeuren. N-VA Kinrooi betreurt dat enorm. Dit is  
een gemiste kans. Op sommige plaatsen is investeren in  
infrastructuur echt noodzakelijk. Kijk bijvoorbeeld maar  
naar de Chiro van Kinrooi.

Proefproject rond eengezinswoningen
De woonbehoeftestudie voor Kinrooi is geactualiseerd en voor-
gesteld tijdens de gemeenteraad van december. Uit de studie 
blijkt dat er tot 2022 nog 94 extra wooneenheden mogen bijko-
men. Uit de demografische prognoses blijkt dat Kinrooi vooral 
nood heeft aan woningen voor alleenstaanden en gezinnen 
zonder kinderen.

Weert geeft het goede voorbeeld
Om daar het hoofd aan te bieden, kijkt gemeenteraadslid Gunther 
Bongers net over de grens naar Weert. In Weert zijn de afgelopen 
twee jaar zo’n dertigtal verplaatsbare woonunits geplaatst voor 
één- en tweepersoonshuishoudens. Het gaat dan over een huis met 
op de gelijkvloers een woonkamer, keuken en badkamer. Boven 
bevindt zich een aparte slaapkamer.

Ambitie tonen 
Dit bijzondere huis biedt kansen voor de vraag naar kwalitatieve 
en vooral betaalbare huisvesting. Gunther vraagt zich dan ook af 
waarom de gemeente hier geen proefproject rond kan opzetten, 
eventueel in samenwerking met een private partner. Soms moeten 
we eens out of the box durven denken en een voorloper in iets zijn. 
Het risico is klein indien het proefproject beperkt wordt tot een 
klein aantal woningen. Daarnaast zijn er verschillende verkavelin-
gen lopende waardoor dit het ideale moment is.

Wij geven alvast een voorzet. Bovendien is dit ook een van de 
speerpunten in ons verkiezingsprogramma voor de gemeente-
raadsverkiezingen in oktober.

Oproep herbestemming kerken krijgt gehoor
Oproep van N-VA krijgt navolging  
Vorig jaar hield de N-VA op de gemeenteraad van oktober een pleidooi om de herbestem-
ming van de kerken te onderzoeken. Die oproep krijgt nu navolging van het gemeentebe-
stuur. De bevoegde schepen kondigde aan dat er een overleggroep wordt opgericht om de 
neven- of herbestemming van de kerken van Kinrooi, Ophoven en Geistingen te 
onderzoeken. In de overleggroep wordt het bisdom, het kerkbestuur, de parochie, het 
gemeentebestuur en een architect van de UHasselt betrokken.

Onderzoek in samenwerking met de Vlaamse overheid
Los van deze overleggroep blijven we het opportuun vinden dat de gemeente samen met het 
kerkbestuur inschrijft voor het ‘projectbureau herbestemming kerken’ georganiseerd door 
de Vlaamse overheid. Op deze manier kan er tegen een lage prijs een haalbaarheidsonder-
zoek uitgevoerd worden.

  Op voorstel van de N-VA komt er 
een onderzoek naar een eventuele 
neven- of herbestemming van de 
kerken van Kinrooi, Ophoven en 
Geistingen.

  De N-VA stelde voor om de vrijgekomen 12 500 euro in 
het (jeugd)verenigingsleven te investeren. Helaas gaf de 
meerderheid aan dat er niets met de middelen gebeurt.

“Met dit proefproject kan  
Kinrooi inspelen op de  
toenemende vraag naar  
woningen voor alleenstaanden 
en gezinnen zonder kinderen.”

Gunther Bongers, gemeenteraadslid
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N-VA stelt gemeentelijke mantelzorgpremie voor

Duwtje in de rug voor onze  
mantelzorgers 
N-VA Kinrooi voegde eind vorig jaar een extra agendapunt toe aan de 
gemeenteraad. “We willen een gemeentelijke mantelzorgpremie 
invoeren”, geeft fractievoorzitter Niels Van Eygen aan.

Wat is een gemeentelijke  
mantelzorgpremie?
De gemeentelijke mantelzorgpremie is 
een maandelijks of jaarlijks bedrag dat de 
lokale besturen aan de gekende mantel-
zorgers in de eigen gemeente toekennen. 
In Limburg ligt het gemiddeld bedrag op 
24,25 euro per maand. In de gemeenten 
Alken en Diepenbeek is het bedrag vast-
gesteld op 49 euro. Wij willen het bedrag 
in Kinrooi vastklikken op 35 euro.

Mantelzorgers verdienen onze 
steun
Uit cijfers blijkt dat drie op vier Vlaamse 
en Limburgse gemeenten een mantel-
zorgpremie uitkeert. In Limburg zijn dat 
33 steden of gemeentes die een premie 
toekennen en elf die dat niet doen. Daar-
om lanceren we nu het voorstel om de 
vele vrijwilligers die mantelzorg verlenen 
in onze gemeente een duwtje in de rug te 
geven en blijk van waardering te tonen. 

Evaluatie na twee jaar
We willen bovendien een evaluatie na een 
tweetal jaar inbouwen. Op die manier 
krijgen we inzicht in het aantal gebrui-
kers. Een gevolg van die evaluatie kan 
zijn dat het bedrag wordt aangepast. De 
meerderheid gaf aan dat ze het voorstel 
zullen bekijken.

Kinrooi moet een klachten- en meldingssysteem 
krijgen
N-VA Kinrooi stelt vast dat Kinrooi nog 
altijd geen systeem van klachtenbehandeling 
heeft. Nochtans is dit wettelijk verplicht en 
daarom dringen wij erop aan om met spoed 
een goede regeling uit te werken. Voor ons 
behoort zo’n systeem tot de essentie van een 
goede dienstverlening en klantvriendelijkheid. 
Klachten moeten dan ook positief benaderd 
worden en moeten worden gezien als een 
kans om de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening te verbeteren en te 
optimaliseren.

Nood aan een duidelijke procedure 
We stellen vast dat de inwoners niet goed weten bij wie ze moeten zijn om een klacht over de werking van de diensten in 
te dienen. Wat er uiteindelijk met de klacht gebeurd, is nu niet duidelijk. Het zou beter zijn dat klachten via een duidelijke, 
gestructureerde procedure afgehandeld worden. Zo kan de klacht beter opgevolgd worden. 

Klachten & meldingen aangrijpen om dienstverlening te verbeteren 
Belangrijk daarbij is de rapportering. Zo kan op regelmatige basis een verslag van de behandelde klachten worden 
voorgelegd aan het schepencollege. Daarnaast is een jaarlijkse rapportering in de vorm van een jaarrapport aan de 
gemeenteraad ook cruciaal. Op deze manier kunnen er lessen getrokken worden die een verbetering van de dienstverlening 
tot gevolg hebben.

In andere gemeentebesturen, bijvoorbeeld Merelbeke, zien we dat zo’n aanpak goed werkt. Inwoners kunnen op een 
transparante manier zien welke melding al gedaan is en hoe deze is afgehandeld. De N-VA vindt het dan ook een goed idee 
om daar in Kinrooi mee aan de slag te gaan.

  Kinrooi heeft nood aan een duidelijk klachten- en 
meldingssysteem. Klachten kunnen een tool zijn om 
de dienstverlening naar de burger toe te verbeteren.



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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:     /     /
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