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GOOIK MAAKT GELUKKIG
Groen maakt gelukkig. Het is goed leven in het mooie
Pajottenland, dat weet je. Warme mensen, een prachtig
landschap, lekkere bieren en alle geuren, smaken en kleuren
van Bruegel. En het kan nog beter!

Samen met jou maken we van Gooik een nog fijnere plek om
te leven. Met meer speelnatuur en bossen. Met meer
fietspaden en beter openbaar vervoer. Met steun voor
biologische landbouw en waardering voor alle landbouwers.
Altijd vol positiviteit en met de blik op het hele Pajottenland.

Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen
voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met veilige
straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en
krijgt iedereen een eerlijke kans.

Het Pajottenland is een land om lief te hebben. Kies met Groen
voor een menselijker, eerlijker en gezonder Gooik. Met jouw
steun en ideeën raken we samen verder.
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MENSELIJKER
Wat maakt jou gelukkig? Als streekpartij luisteren we graag naar
antwoorden voor Gooik én het
Pajottenland.

De ideale buurt is groen, rustig en
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een
bruisende kern en ruimte voor
ontmoetingen.

Dat is precies waar wij op inzetten: we
vergroenen de openbare ruimte, geven
voetgangers en fietsers voorrang... Een
gemeente op maat van alle inwoners.

Gooik heeft heel weinig bos, zowat twee derde minder dan
een gemiddelde gemeente. Groen wil werk maken van
mooie speelbossen en buurtnatuur in alle dorpen.
Steun het Groen-plan voor 40 hectare bosuitbreiding
en speelnatuur in de Gooikse dorpen als deel van een
heus woud voor het Pajottenland. Dit is één van de
acties uit ons Pajots actieplan voor luchtkwaliteit.
Samen zorgen we voor meer groen op
begraafplaatsen, openbare plekken, in tuinen.
Plekken waar mensen en natuur samenkomen:
boomgaarden, groene valleien en een ecotunnel.
Extra aandacht voor bijen en insecten.
Droom je ook van een ecologische zwemvijver aan
Paddenbroek? En uitbouw van dat plattelandscentrum als startpunt naar de Kesterheide en het
Pajottenland. Onderweg eindelijk werk
maken van zwerfvuil.

WAT MAAKT JOU
GELUKKIG IN JE BUURT?

EERLIJKER
Elke Gooikenaar moet de kans krijgen om zijn dromen
waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar
politiek om draait. Stevigere streeksamenwerking met
Pajotse gemeenten maakt dat mogelijk.
Buurten zijn er om te koesteren! We gaan voor
buurtwerking met eigen buurtbudget. Jeugd is de
toekomst: onze kinderen en jongeren verdienen alle
ruimte en ondersteuning.
Jij kan meedoen met een lokale energiecoöperatie,
zodat iedereen deelt in de winst. Alle Pajotten
hebben recht op mobiliteit: betrouwbaar en snel
openbaar vervoer, veilige fietspaden en elektrische
deelwagens of buurtfietsen.
Jij bepaalt mee hoe Gooik er morgen uitziet. We doen
aan politiek met frisse blik en zonder oogkleppen:
inspraak, transparantie en goede samenwerking met
adviesraden zijn vanzelfsprekend.

GEZONDER
Het Pajottenland is een land om lief te hebben. Groen
lanceert een 'Plan boeren-Bruegel' om Gooik en het
Pajottenland op de kaart te zetten als een bio-regio.
Groen wil meer steun voor bio-landbouw in het
Pajottenland en wil investeren in ons Bruegellandschap als lappendeken van natuur en landbouw.
Promoten van korte-keten verkoop via boerenmarkten en 'buurderijen'. Meer waardering en een
redelijke vergoeding voor landbouwers die landschap
onderhouden en ruimte voor natuur geven.
We stellen duidelijk: stopzetten van de plannen voor
een ruilverkaveling in Gooik. Dit is een te
grootschalig project in ons kleinschalige landschap.
We zetten in op positieve acties voor vrijwillige
perceelsruil en het voorzien van landbouwgrond voor
opstartende bio-bedrijven.

GOOIK
www.groenpajottenland.be/gooik
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GROENE BLIK OP HET PAJOTTENLAND
Groen kijkt graag verder dan de eigen
kerktoren, vanuit Groen Gooik werken we
samen met de buurgemeenten. We pleiten
sowieso voor veel nauwere samenwerking
tussen de Pajotse gemeenten Bever,
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik,
Pepingen en Roosdaal.

Zo tillen we elkaar op en zetten we
samen stappen vooruit!
Groen heeft concrete plannen voor meer
streeksamenwerking: de 'Verenigde
gemeenten van het Pajottenland'. Dat is
belangrijk, omdat er heel wat

gemeenschappelijke uitdagingen zijn die de
kleine Pajotse gemeenten steeds
moeilijker op eigen houtje aankunnen.
Jeugd, sport, economie, cultuur, toerisme,
senioren, milieu, klimaat, sociaal… zijn
allemaal gebaat bij meer samenwerking.

Onze voorstellen: bindende afspraken
tijdens maandelijks burgemeestersoverleg,
intergemeentelijke ambtenaren met
streekexpertise, verenigingen meer laten
samenwerken over gemeentegrenzen,
taakverdeling van sport- en andere
infrastructuur voor het Pajottenland.

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.
Elke dag groeit onze beweging.

Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


ww.groenpajottenland.be/doe_mee



‘IEDEREEN VOELT ZICH GOED IN EEN
GROENERE LEEFOMGEVING MET
LANDBOUW EN NATUUR IN EVENWICHT’

ALWIN LOECKX

Het prachtige landschap van Gooik en het Pajottenland is een
eeuwenoud samenspel van landbouw en natuur. Maar net zoals de
bijen, doen ook akkervogels het heel slecht. Hun dramatische
achteruitgang is een duidelijke waarschuwing voor ons allemaal.
Er moet dus dringend een andere en meer biologische aanpak
komen. Landbouw en natuur zijn geen tegenstanders, maar
partners, want gezonde landbouw is duurzame landbouw.
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Er moet ook werk gemaakt worden van meer toegankelijke
natuur en speelbossen dicht bij de dorpen. Iedereen kan er
wandelen, fietsen en letterlijk op adem komen.

Lijsttrekker, directeur streekorganisatie, 42 jaar, Oetingen



KIRSTEN DE WEERDT
Na tien jaar in het onderwijs weet ik het wel zeker: het is
belangrijk om in een gezonde omgeving op te groeien. In
contact komen met de natuur tijdens en tussen de lesuren,
maar ook aantrekkelijke, veilige wegen van en naar school,
daar gaan we voor.

Bovendien maken we werk van de uitbreiding van
natuurgebieden waar we ons allen goed voelen en kunnen
ontplooien. Kies samen met mij voor meer groen waar we
kunnen groeien en bloeien.
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Leerkracht,
37 jaar, Gooik



LORE BONTE & TINE ROELANT
Als twee vriendinnen uit de jeugdbeweging zetten we
samen de stap om ons te engageren als jonge
lijstduwers voor Groen Gooik. Zeker geen evidente
keuze om al dadelijk als kandidaat mee te doen,
want we zijn zelf nog nooit gaan stemmen.

We studeren allebei en richten onze blik breder
dan Gooik zelf, maar we komen hier altijd graag
thuis. We hebben zin om onze gemeente
eigentijdser en met frisse kijk te organiseren.


'SAMENWERKEN MET IEDEREEN DIE
STAPPEN VOORUIT WIL ZETTEN'

6-7
Studenten rechten & biologie,
20 & 18 jaar, Oetingen & Strijland

'PLAN BOEREN-BRUEGEL' VOOR EEN
BIOLOGISCHER PAJOTTENLAND
De gemeente en de Vlaamse landbouwadministratie maken momenteel concrete
plannen voor een groot en duur
ruilverkavelingsproject (gepromoot als
‘open ruimte project’). Alle eigenaars van
landbouwgrond in Gooik zouden hierbij
wettelijk verplicht worden om mee doen
aan een gedwongen ruil van percelen.


BETERE FIETSPADEN &
ACTIEPLAN LUCHT
Ook in Gooik worden de Europese
grenswaarden voor luchtkwaliteit
overschreden. Aan de rotonde ‘Drie
Hamers’ is de lucht, volgens cijfers
van de Vlaamse Milieumaatschappij,
heel erg slecht.

Groen wil de plannen voor deze grote
ruilverkaveling laten stopzetten en
vervangen door kleinschaligere acties uit
een Plan boeren-Bruegel waarbij landbouw
en natuur elkaar versterken. Landbouw en
natuur zijn hierbij geen tegenstanders,
maar partners om het Pajottenland op de
kaart te zetten als bio-regio op een
steenworp van de Europese hoofdstad.

Ruilverkaveling zou betekenen dat 3200
hectare landbouwgrond binnen Gooik
herschikt moeten worden tot grotere
percelen voor meer intensieve, monotone
en grootschaligere landbouw. Het zou de
grootste ruilverkaveling ooit in Vlaanderen
zijn met veel kosten.





Groen kiest voor voeding die minder
industrieel, klimaatvriendelijker en
gezonder is voor mens en dier. Lekker,
gezond en rechtvaardig voedsel smaakt nog
beter. We steunen landbouwers die kiezen
voor klimaatvriendelijke bedrijven en voor
ecologische en diervriendelijke landbouw.


Groen Gooik sluit zich aan bij het
actieplan van Groen Pajottenland met
7 actiepunten luchtkwaliteit. We willen
inzetten op fietsers en wandelaars:
scholen, sportclubs en openbare
gebouwen vlot en veilig bereikbaar
maken per fiets en te voet.
Andere acties voor luchtkwaliteit:
mobiliteitsplan voor het hele
Pajottenland, meetpunten voor
luchtkwaliteit, luchttoets bij projectontwikkeling, openbaar vervoer verder
uitbouwen, autodelen en elektrisch
rijden en meer natuur in onze dorpen.

Dossier ruilverkaveling in Gooik:
www.groenpajottenland.be

PLAATS VOOR 80 VOETBALVELDEN NIEUW BOS IN GOOIK
Gooik heeft momenteel heel weinig bos,
zowat twee derde minder dan een
gemiddelde gemeente. Groen wilt een
gezonde geest in een gezond lichaam…
in een gezonde leefomgeving met veel
natuur waar iedereen kan ravotten,
wandelen en letterlijk op adem komen.

'Meer bos in Gooik als deel van een
woud voor het Pajottenland'
Groen vraagt om niet enkel te investeren in
gebouwen en sportterreinen, maar ook in
meer bossen en natuurlijke speelterreinen.

Toegankelijke natuur is immers even
belangrijk voor de gezondheid van de
inwoners van Gooik. Groen stelt nieuwe
bossen en speelnatuur voor in alle Gooikse
dorpen. We gaan voor een oppervlakte van
80 voetbalvelden nieuw bos in Gooik of
omgerekend 40 hectare.

De nieuwe bossen kunnen worden aangelegd
door de gemeente, inwoners, landbouwers en
Natuurpunt. Dit past ook in het plan van
Groen Pajottenland om het aandeel bos in het
hele Pajottenland te verhogen met 20%.

