Hier
in Gooik
Pajottenland

De verdwenen haag
Ruilverkaveling doorgeduwd
Wat doet de bank met je geld?

Samen kunnen we van
Gooik een nog fijnere
plek maken. Doe mee !
Groene begraafplaatsen en veiliger verkeer waren enkele
voorstellen die Groen lanceerde op de jaarmarkt.

IN AANBIEDING: FRISGROENE
IDEEËN VOOR GOOIK
Het is goed leven in Gooik en 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.
Op de jaarmarkt lanceerden we
heel wat frisse voorstellen.
Samen kunnen we van Gooik een nog
fijnere plek maken. Met meer
speelnatuur en bossen. Met meer

fietspaden en beter openbaar vervoer.
Met steun voor biologische landbouw
en waardering voor alle landbouwers.
Het is nu aan de gemeente om onze
voorstellen op te pikken.

STREEKSAMENWERKING
Groen kijkt graag verder dan de eigen
kerktoren. Vanuit Groen Gooik werken
we samen met de buurgemeenten.
We pleiten sowieso voor een 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.
Jeugd, sport, economie, cultuur,
toerisme, senioren, milieu, klimaat,
sociaal en zo meer zijn allemaal
gebaat bij meer samenwerking, want
onze kleine gemeenten krijgen niet
alles behapt.

Groen Gooik

DOE MEE
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. We zijn steeds op
zoek naar mensen die willen meedoen
in Gooik: ideeën uitwerken, acties en
zo meer. Laat iets weten als je
interesse hebt.
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De verdwenen haag...
OP DE GRENS VAN LEERBEEK EN PEPINGEN

Meidoornhagen en waardevolle graslanden zijn nochtans beschermd door het natuurdecreet.

Een zowat 500 meter oude meidoornhaag werd begin vorig jaar gerooid
langs een weiland aan de Ninoofsesteenweg op de grens van Gooik en
Pepingen. Een meidoornhaag is een mooi stukje landschap, maar ook
een noodzakelijke schuil-, broed- en voedselplek voor heel wat vogels,
kleine zoogdieren en andere natuur.
Hagen, knotbomen, poelen en andere landschapselementen zijn beschermd
door het natuurdecreet en landbouwers ontvangen subsidies voor het onderhoud. We hebben dit rooien van de haag aangekaart bij de gemeente, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de provincie, maar zonder resultaat. De gemeente verklaarde zelfs dat "de haag is gerooid op een manier die verzekert dat de
haag opnieuw de kans zal krijgen om te groeien". Vandaag kan iedereen echter

Groen Gooik en Google Maps

vaststellen dat de haag definitief vervangen is door een schapendraad en dat
bovendien het waardevolle grasland van 2,5 hectare nu een maïsakker is.
Groen vraagt herstel van de aangerichte schade, maar we stellen ook een
structurele oplossing voor: de oprichting van ‘Pajotse schakels’ in elke gemeente. Dit moeten lokale vertrouwenspersonen zijn die als schakel fungeren
tussen landbouwers, overheden, natuurverenigingen en eventueel buren en
vrijwilligers. Bedoeling is om samen te werken aan natuur langs landbouwpercelen en ook te zorgen voor het delen van machines. Zo krijgen landbouwers
terecht meer steun en waardering voor hun belangrijke rol als landschapsbouwer. Volg dit dossier op onze Facebookpagina Groen Gooik met hashtag
#gooiksemilieudossiers.
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RUILVERKAVELING?
GOOIK VERDIENT BETER
LODE DEHANTSCHUTTER

Deze zomer, in volle komkommertijd: de minister in lopende zaken keurde in zijn
laatste dagen de omstreden ruilverkaveling in Gooik goed. Dat is vreemd, want
hij ging hiermee in tegen het merendeel van de boeren uit Gooik, die ook het
grootste deel van de landbouwgrond bewerken, duizend burgers die bezwaar
indienden, negatieve adviezen van de milieuraad, de cultuurraad, en vzw Trage
Wegen en alle Gooikse politieke partijen op CD&V na. Dat is zo jammer, want het
is een gemiste kans om voor de noodzakelijke samenwerking te kiezen.
Het is tijd om allemaal samen een ander, kleinschaliger maar haalbaar plan uit
te werken. Ons voorstel: met een bemiddelaar werken aan een nieuw project
vanuit de gemeente, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), landbouwers,
verenigingen en zo meer in nauw overleg met adviesraden, inwoners en alle
lokale partijen op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit kan een
land- of natuurinrichtingsproject zijn op vrijwillige basis in plaats van een

gedwongen ruilverkaveling.
We moeten de discussie ten gronde
durven voeren met echte oplossingen
voor landbouw en natuur in ons
mooie Bruegellandschap. Op die
manier kan al het werk dat al in de
voorbereiding van een ruilverkaveling
gestoken is toch nog tot een positief
resultaat leiden. We blijven vragen
naar een gemeentelijk referendum.
Vanuit Groen zijn we blij dat een
aantal landbouwers en Natuurpunt
bezwaar tegen de ruilverkaveling
hebben ingediend bij de Raad van
State. Hopelijk slagen zij in hun opzet.
Er zijn ook verbanden te leggen met
het project rond duurzame energie en
landschap en de Biocluster die
momenteel opstarten in de regio. Wie
weet: Gooik als model voor
Vlaanderen? Een echt Bruegelland
om fier op te zijn.

HOE ZIT HET MET JE GELD?
Amper twee op de tien Vlamingen
hebben nog vertrouwen in de banken.
Hoe komt dat? Ik vraag me dat af en
heb daarom FairFin uitgenodigd om
ons te komen verduidelijken wat er
achter de schermen van een bank
gebeurt. Hoe komt het dat er nog
zoveel geld wordt geïnvesteerd in
zaken die slecht zijn voor de
maatschappij?

NIET TEVREDEN OVER JE
BANK?
Het is dan natuurlijk ook interessant
om te weten wat je zelf kunt doen als
je niet tevreden bent over je bank. Hoe
kun je dat laten weten? Waar kun je
naartoe met je geld, binnen en buiten
het bestaande geldsysteem?

Fairfin is een socio-culturele
organisatie die al 35 jaar mensen
aanzet om geld in te zetten als
middel voor maatschappelijke
verandering. FairFin is een kritische
stem in het huidige financiële
systeem en zet in op een alternatief,
fair financieel systeem. Volgens hen
is een financieel systeem fair als het
ten dienste staat van de samenleving
en niet omgekeerd.
Thema-avond 'Wat doet de bank
met je geld' op vrijdag 6 december
om 19u15 in de schuur van De Cam.
Iedereen is van harte welkom en
de toegang is gratis.

LORE BONTE
WWW.GROENPAJOTTENLAND.BE
/GOOIK
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VLM-RAPPORT VAN JULI 2019
BEVESTIGT: RUILVERKAVELING
IS EEN SLECHTE ZAAK VOOR
ONZE PAJOTSE NATUUR
Meten is weten. Een officieel
rapport van de Vlaamse overheid
geeft de dramatische achteruitgang aan van akkervogels in het
ruilverkavelingsgebied Elingen, op
de grens van Gooik, Lennik en
Pepingen. Dit is een vorige
ruilverkaveling. Daarmee is dus
zwart op wit bewezen dat
ruilverkaveling geen goede zaak is
voor natuur.
Dat is dus reden tot bezorgdheid
voor de aangrenzende grote
ruilverkaveling die nu in Gooik
gepland wordt. De Vlaamse
landmaatschappij (VLM) zelf
schrijft daarover: 'De
ruilverkaveling in Gooik heeft een
negatieve invloed op de
akkerfauna. De kleinschaligheid
verdwijnt door herverkaveling tot
grotere percelen. Hierdoor
verdwijnen perceelsranden,
overhoekjes...'.
De gezondheidstoestand van onze
leefomgeving weerspiegelt zich in
onze eigen gezondheid. Als mens
zijn we deel van de natuur. Dus
minder akkervogels is ook minder
van onszelf. Maar ook: meer
ruimte geven aan natuur in ons
landschap komt ook onmiddellijk
onszelf ten goede.
RAPPORT DOWNLOADEN
www.vlaanderen.be/publicaties/
ruilverkavelingsproject-elingen
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Veiligere fietspaden
We vragen een duidelijk beleid en
effectieve maatregelen voor veiligers
fietspaden. Enkele borden plaatsen
volstaat niet. De straten moeten ook
anders ingericht worden en er moeten
sensibilisering en handhaving zijn.
Onze actie in de Zwartschaapstraat
en Paddenbroekstraat leverde
resultaat op: de fietsstraten werden
nadien duidelijker aangeduid door de
gemeente. Een eerste stapje.

2
Bioregio Pajottenland
Groen is blij dat het Pajottenland is
aangeduid als eerste Bio-cluster van
Vlaanderen. Een kans die we als regio
met alle handen moeten grijpen.
Doelstelling van het Bio-cluster is om
door uitwisseling en ondersteuning
op korte termijn per Pajotse
gemeente vijf nieuwe of
overgeschakelde bioboeren te
lanceren. Op termijn moet minstens
30 à 50 procent van de productie in
het Pajottenland het biolabel dragen.

3
Gooik op z'n smalst...
Amper 50 centimeter doorgang voor
voetgangers, buggy's en
rolstoelgebruikers. Op 't plosj van
Gooik werden de parkeerplaatsen wat
ingeperkt, maar honderd meter
verderop krijgt koning auto weer
voorrang. Dit is halfslachtig beleid
waarbij kwetsbare weggebruikers de
straat op worden gejaagd. Groen
volgt het STOP-principe: voorrang
geven aan, in volgorde, Stappen,
Trappen, Openbaar vervoer en
Personenwagens.

4
Moet er nog bos zijn?
Gooik heeft heel weinig bos, amper
een derde van een gemiddelde
gemeente. We vragen om minstens
40 hectare bijkomend bos en natuur
aan te leggen. Dat is een heel
haalbaar cijfer als eerste stap. We
stellen ook voor om de Gooikse
adviesraden en Natuurpunt hierbij te
betrekken en steeds goed te
overleggen met de buurt. Een heel
concreet voorstel: de aanleg van een
sportbos van 2,3 hectare tussen de
Wolvenstraat en Processiestraat.

THEMA-AVOND
'WAT DOET DE BANK MET JE GELD?'
VRIJDAG 6 DECEMBER OM 19U15
CULTUURSCHUUR VAN DE CAM
Hoe komt het dat er nog zoveel geld wordt geïnvesteerd in zaken
die slecht zijn voor de maatschappij? Wat kun je zelf doen als je niet
tevreden bent over de investeringen door je bank?
Voor deze gratis toegankelijke thema-avond is geen economische
voorkennis vereist, alles wordt door Fairfin uitgelegd in
duidelijke mensentaal. Achteraf is er de mogelijkheid om
vragen te stellen en een glas te drinken.

Groen Gooik
Zin om mee te doen?
Neem even contact op:
0494 236 349 (Alwin Loeckx)
gooik@groenpajottenland.be
www.groenpajottenland.be
www.facebook.com/groenpajottenland

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 Gooik 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.

