Hier
in het Pajottenland

Streekpartij in het Pajottenland
Een woud voor het Pajottenland
Dossiers: luchtkwaliteit, zwerfvuil

‘Het Pajottenland is een
land om lief te hebben.
We werken positief
samen en kijken verder
dan de eigen kerktoren.'
Groen Pajottenland tijdens Valentijnsreceptie

De Cam, Gooik

HALLO, DAG BESTE
PAJOTSE STREEKGENOOT
Mogen we even je aandacht? We
zijn enkele van je buren en andere
mensen uit alle gemeenten van
het Pajottenland, die positief
willen samenwerken.

LAND OM LIEF TE HEBBEN
Het is goed leven in het mooie
Pajottenland, dat weet je. Warme
mensen, een prachtig landschap,
lekkere bieren, talloze geuren en
smaken, en de kleuren van Bruegel.

En het kan nog beter! Als streekpartij
Groen Pajottenland zetten we ramen
en deuren open met positieve
thema’s voor het hele Pajottenland:
streeksamenwerking, iedereen
aanspreken, samen genieten en…
stappen vooruit durven te zetten.

EEN STREEKPARTIJ?
Als brede streekpartij gaan we aan de
slag om samen te werken met een
frisse blik, zonder oogkleppen. We

volgen alle thema’s altijd op in het
hele Pajottenland, voor alle
gemeenten samen. Dat zijn Bever,
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik,
Pepingen en Roosdaal. Samenwerken
loont.

NIET ZONDER JOU!

Pepingen en Roosdaal. Maar we
zoeken nog meer vrijwilligers! Voor
Bever, Herne en Galmaarden hebben
we nog geen basiskern, dus ook hier
zoeken we mensen. Mail, bel, schrijf,
spreek iemand aan: we komen graag
even kennismaken. Alvast bedankt
en tot binnenkort!

Lijkt dit je iets? Hopelijk wel, want
met jouw steun en ideeën raken we
samen verder. Momenteel hebben we
al een basiskern in Gooik, Lennik,

Ga zeker eens kijken op
www.groenpajottenland.be.
Of volg www.facebook.com/
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Koen Van Cauter
PLANT EEN WOUD VOOR HET PAJOTTENLAND

Koen Van Cauter, derde van links, met andere vrijwilligers van Groen Pajottenland.

Groen stelt 20% meer bos voor in het Pajottenland: 45 vierkante meter
bos extra per inwoner. Koen Van Cauter, trekker voor Groen in Pepingen,
geeft alvast een stevige aanzet. Hij heeft de voorbije 3 jaar zelf meer
dan 2500 boompjes aangeplant (inheemse soorten zoals wintereik,
zomerlinde en zwarte els). Resultaat is 1 ha nieuw bos in de
Rasbeekvallei en 600 meter houtkant voor vlinders en bijen.
Uit alle gegevens blijkt steeds weer dat het Pajottenland zeer weinig bebost is,
zo ook uit de meest recente boskaart op basis van het kadaster. Door de cijfers
van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal samen te
tellen, komen we op amper 5% bos in het Pajottenland, tegenover meer dan
11% gemiddeld voor Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Als streekpartij Groen Pajottenland stellen we voor om de bebossing van het
Pajottenland in een eerste stap minimaal uit te breiden van 5% naar 6% bos
(dus een toename met 20% van de oppervlakte bos). Concreet is er
momenteel 1175 hectare bos in het Pajottenland, verspreid over de 7
gemeenten, en pleit Groen voor 227 hectare bijkomend bos in de regio.
Uitgedrukt per inwoner komt dat nieuwe 'woud voor het Pajottenland' neer op
45 vierkante meter bos extra of zowat 10 bosbomen per Pajot. We stellen
bewust een vrij beperkte, maar haalbare uitbreiding voor om nadien stapje per
stapje verder te kunnen bebossen.
Lees het dossier op www.groenpajottenland.be
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ACTIEPLAN 'GEZONDE LUCHT
IN HET PAJOTTENLAND'
HENDRIK SCHOUKENS

luchtverontreiniging ons minstens
negen maanden van ons leven
kosten. Vooral de meer kwetsbare
groepen – kinderen, ouderen... – lopen
gezondheidsrisico’s.

Groen Pajottenland, kern Lennik

ACTIEPLAN PAJOTTENLAND
Luchtvervuiling leek voor de inwoners van het Pajottenland lange tijd
een ver-van-mijn-bed show. Uit nieuwe gegevens van de Vlaamse
Milieumaatschappij blijkt echter dat slechte lucht overal in Vlaanderen
de norm wordt... helaas dus ook in het Pajottenland.
Vooral streetcanyons - dat zijn smalle straten waar vervuiling gelieerd aan het
verkeer blijft hangen - baren zorgen. Als we de strenge normen van de
Wereldgezondheidsorganisatie als uitgangspunt nemen, dan kleuren de
kaarten nog veel roder. Zo blijken zowel de lucht in de omgeving rond de
Ninoofsesteenweg en de Bergensesteenweg de norm te overschrijden.
Zelfs rond de Markt van Lennik, aan de rotonde van Gooik, langs de N8 en de
N282 is de luchtkwaliteit problematisch. Dat er crèches en scholen langsheen
deze ‘hotspots’ liggen, maakt de situatie enkel urgenter. In Vlaanderen zou

Ook op lokaal niveau kunnen we actie
ondernemen. Daarom stelt
streekpartij Groen Pajottenland zeven
actiepunten voor: o.a. meetpunten
voor luchtkwaliteit, luchttoets bij
projectontwikkeling, openbaar
vervoer verder uitbouwen, autodelen
en elektrisch rijden actiever promoten
en meer natuur in onze dorpen.
Groen organiseert een actie
waarbij je fijn stof kan meten in je
eigen buurt. Meedoen? Contacteer
fijnstofinderand@gmail.com voor
info over het meetpakket.

WELKOM IN DE JUPILERWEG
Waar men gaat langs Pajotse
wegen, komt men ook vaak
zwerfvuil tegen... Heel wat
wegbermen en trage wegen in het
Pajottenland zijn vergeven van
blikjes, drankflessen en
verpakkingen.
Om het probleem aan te kaarten
stelde Groen Pajottenland in elke
gemeente een nieuwe straatnaam
voor. De Grote Vijverseleweg in Lennik
werd herdoopt tot de Grote Jupilerweg. Enkele andere nieuwe straten in
het Pajottenland zijn de Stortbaan
(Gooik), Kasteelbierweg (Pepingen),
Redbullsesteenweg (Herne) en Lange
Vodka-straat (Roosdaal).

‘Afspraken over
verpakkingen maken met
Pajotse handelaars.'
Vanuit Groen Pajottenland roepen we
alle Pajotse gemeenten op om
afspraken te maken met Pajotse
handelaars en zich gezamenlijk aan te
sluiten bij de Statiegeldalliantie.
Hiermee zou het Pajottenland het
juiste signaal geven. Want iets wat
geld kost, zal minder snel worden
weggegooid.
Lees meer voorstellen op
www.groenpajottenland.be

KIRSTEN DE WEERDT
EN ALWIN LOECKX
Groen Pajottenland, kern Gooik

IN ’T
KORT

Heb je interesse om mee te doen?
Of een vraag, suggestie...? Neem
gewoon even contact op en dan
bekijken we het samen.
ROOSDAAL
Marc Devits, David Weckx
roosdaal@groenpajottenland.be
LENNIK
Hendrik Schoukens, Stefaan Jans,
Freddy Kempeneer
lennik@groenpajottenland.be
0494 858 297
PEPINGEN
Koen Van Cauter
pepingen@groenpajottenland.be
0478 888 269
GOOIK
Kirsten De Weerdt, Alwin Loeckx,
Lode Dehantschutter
gooik@groenpajottenland.be
0494 236 349
HERNE
Jessy Mertens
herne@groenpajottenland.be
0472 455 881
GALMAARDEN, BEVER
info@groenpajottenland.be
0494 236 349

FINANCIEEL STEUNEN
Koken kost geld, een financieel
duwtje in de rug is heel welkom.
We gebruiken je gift voor
drukwerk, activiteiten en werking.
Rekening Groen Pajottenland
BE12 5203 8094 8292
Alvast bedankt!
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Alwin Loeckx van Groen Gooik
plaatste zonnepanelen op zijn dak
en installeerde een laadpunt voor
elektrische wagens. Meteen ook
het eerste publieke oplaadpunt in
Oetingen. Iedereen is welkom om zijn
of haar wagen op te komen laden met
Pajotse zon, tegen kleine vergoeding.
Door zelf onze energie op te wekken,
te delen en elektrisch te rijden,
worden we onafhankelijk van dure
import van fossiele brandstoffen uit
het Midden-Oosten.

2
Als streekpartij Groen
Pajottenland vinden we dat
milieuwetgeving in onze regio niet
consequent wordt toegepast. Dat
breng ons allemaal schade toe. In
Trontingen (Lennik) werd de voorbije
jaren een moerassig perceel naast
een natuurgebied opgehoogd. Groen
Pajottenland diende een bezwaarschrift in tegen de regularisatie. Het
is juridisch opgesteld namens de
aangetaste natuur zelf. Zo komen we
dus op voor de rechten van de
Lennikse en Pajotse natuur.

3
Gemeente Gooik kreeg een heel
slecht rapport over de manier
waarop ze bestellingen plaatst en
contracten opvolgt. We vroegen
het oorspronkelijke auditrapport
op bij Vlaanderen. Immers: uit
fouten kan je leren. We stellen voor
om verder te kijken dan de grens van
de eigen gemeente en meer samen te
werken in het Pajottenland. Dus ook
wat betreft het financiële beleid!

4
Het was gezellig en interessant
tijdens onze infoavonden van
Groen Pajottenland in de 7
gemeenten. Bedankt aan alle
deelnemers! We hebben er goede
gesprekken gehad met leden van
Groen, maar ook met
'onafhankelijken', mensen van andere
partijen en andere geïnteresseerde
inwoners. We gebruiken de
resultaten van de avonden om ons
programma te verbeteren.

DOE MEE MET ACTIVITEITEN
GROEN PAJOTTENLAND
De komende maanden organiseren we een leuke
activiteit in elke gemeente van het Pajottenland.
Doe mee, leer je streek kennen en onmoet andere Pajotten!
Zondag 15 april: Vive le tour! Fietsen van Lennik naar Galmaarden
Zaterdag 28 april: 'Bruegel den Bio' wandeling in Gooik
Zondag 6 mei: Film 'Pajottenland' in Bever
Zondag 27 mei: Dag van het Park in Pepingen
Zondag 10 juni: Energetische Mark-wandeling in Herne
Praktische info:
0494 236 349
www.groenpajottenland.be
info@groenpajottenland.be

Groen Pajottenland
in Bever, Herne, Galmaarden,
Gooik, Lennik, Pepingen
en Roosdaal
0494 236 349
info@groenpajottenland.be
www.groenpajottenland.be
www.facebook.com/groenpajottenland
@groenpajotteland
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit het Pajottenland lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

