Hier
in Gooik
in het Pajottenland

Groen vraagt een bouwpauze
Voorstellen voor meer bos
Belastingsverhoging in Gooik

Corona zet alles op
scherp. Zowel de
problemen als de
oplossingen worden
duidelijker

Positieve voorstellen voor een socialer en groener Gooik.
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SAMEN VOOR ELKAAR,
TIJDENS EN NA CORONA
Hoe gaat het met jou? We leven in
vreemde tijden en veel mensen
hebben het echt moeilijk, ook in
Gooik. Toch proberen we er samen
het beste van te maken met
kleine en grote initiatieven en
door al eens vaker de buren op te
zoeken. Het blijft goed leven in
Gooik en het mooie Pajottenland.
Samen kunnen we van Gooik een nog
fijnere plek maken met lessen die

geleerd worden van corona. We
hebben meer speelnatuur en bossen
nodig. Meer fietspaden en openbaar
vervoer. Meer steun voor biologische
landbouw en waardering voor alle
landbouwers. En meer aandacht voor
alle kwetsbaren en kinderen.
Corona heeft er ook voor gezorgd dat
we meer samenwerken. Vanuit Groen
Gooik doen we dat al een tijdje binnen
Groen Pajottenland. 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.
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
opzetten en zo meer. Laat iets weten.
We hopen samen met iedereen dat
we corona snel achter ons kunnen
laten. Hopelijk houden we er enkele
goede gewoontes aan over. Er is
namelijk de nog veel grotere crisis van
de klimaatopwarming die zich niet
laat negeren. Samen zal dat lukken.
Zorg goed voor jezelf en elkaar.
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Bouw Gooik niet vol, laat de parel blinken
GROEN VRAAGT EEN BOUWPAUZE

Een bouwaanvraag voor veertien appartementen en vier winkels aan Belle Triene: de verstedelijking slaat toe.

Groen vraagt een bouwpauze in Gooik in afwachting van een duidelijk
beleid rond ruimtelijke ordening. Er is dringend nood aan een gemeentelijke visie over de toegelaten groei van bebouwing met criteria om het
landelijke karakter te behouden en maximale aandacht voor
vergroening.
Eind september startte een openbaar onderzoek voor de bouw van veertien
appartementen en vier winkels aan de Belle Triene, bij de kruising van de Edingsesteenweg en de Stuivenbergstraat. De verstedelijking lijkt nu echt toe te
slaan in Gooik. Deze tendens is al langer aan de gang, want ook de voorbije jaren
werden steeds meer bouwvergunningen voor appartementen afgeleverd.
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Onze open ruimte is evenwel geen taart die eeuwig aangesneden kan worden:
we moeten er minder gulzig mee omspringen. Als we zo voortdoen beklagen
we het ons dat onze mooie landelijke gemeente verloren is gegaan. In Gooik
verdwijnen jaarlijks twaalf voetbalvelden aan open ruimte - en dat al 10 jaar.
Een aantal gemeenten uit de regio heeft een bouwstop afgekondigd of neemt
initiatieven om het bouwen beter te reglementeren. Groen Gooik diende
bezwaar in tegen de bouwplannen aan de Belle Triene en vraagt dat ook onze
gemeente eindelijk maatregelen neemt en deze juridisch vastlegt in een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De groene parel moet blijven blinken.
Info: www.groenpajottenland.be/bouwpauze_gooik
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POSITIEVE VOORSTELLEN
VOOR MEER BOS IN GOOIK

IN ’T
KORT

kan ravotten, wandelen en letterlijk
op adem komen.

CHRISTIANE HOUGARDY

Vrijwilliger van Groen Gooik

De voorbije maanden zijn we allemaal wat dichter bij de natuur gekomen. In
Gooik is nog steeds heel weinig bos: amper 5 procent tegenover een gemiddelde van 12 procent in Vlaanderen. De Vlaamse bosteller houdt voor elke gemeente bij hoeveel bos er bij komt. Gooik staat helaas nog op 0,0 hectare. Onze gemeente investeert veel in infrastructuur en verharding, maar amper in natuur.
Groen stelt voor om de komende jaren minstens 40 hectare extra bos en
speelnatuur aan te planten in Gooik. Dit kan door in elke deelgemeente
projecten op te starten. We lanceren alvast enkele voorstellen:
Een sportbos in Strijland. Groen Gooik stelt voor om een gemeentebos van
2,3 hectare aan te planten tussen de Wolvenstraat en de Processiestraat,
naast het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen. Een gezonde geest in een
gezond lichaam in een gezonde leefomgeving met veel natuur waar iedereen

Een magisch lindebos in Gooik. We
stellen voor om in fases een nieuw
bos van 18 hectare aan te leggen in de
vallei langs de Lindestraat. Er kan
alvast gestart worden met de
bebossing van de vrijgekomen
voetbalterreinen nu de club verhuist,
en ook rond de oude atletiekpiste is
zeker plaats voor meer groen. We
dromen alvast van speelpleinwerking
't Foensjke en een prachtige editie
van Gooikoorts in een avontuurlijke en
feeërieke bossfeer.

LIVE VAN DE GEMEENTERAAD
Groen vroeg al een tijdje om de
maandelijkse vergaderingen van
de gemeenteraad te streamen,
zodat geïnteresseerden van thuis
kunnen meevolgen. In mei hebben
we zelf het initiatief genomen om
de gemeenteraad te streamen via
onze Facebookpagina. Onze actie
kreeg gevolg, want een maand
later heeft de gemeente dit ook
gedaan. Hopelijk blijft dit ook zo
als de coronapandemie voorbij is.

Ook voor de andere deelgemeenten
willen we graag concrete plannen
uitwerken. Alle ideeën en voorstellen
zijn steeds welkom.

WIE HAALT BAKZEIL OP ’T
PLOSJ?
Er worden veel vragen gesteld bij
de vernieuwing van het dorpsplein
van Gooik. Groen heeft een genuanceerde mening. Er zijn goede
uitgangspunten gebruikt: minder
parkeren en meer ontmoeting,
groen, middenstand en zo meer.
Bij de uitvoering zien we echter
heel wat gemiste kansen en, volgens ons, verkeerde keuzes. Het
dorpsplein wordt stilaan een mossel-noch-visverhaal waar niemand
gelukkig mee is.

WAAROM MEER BELASTINGEN?
Het leven wordt snel duurder in
Gooik. De gemeente verhoogde haar
deel van de onroerende voorheffing
met een forse 14 procent. We betalen
vanaf nu dus elk jaar 340.000 euro
extra belastingen in Gooik. Dat was
schrikken voor iedereen. Er is
onvoldoende gecommuniceerd door
de gemeente over waarom deze
verhoging ingevoerd is.
Belastingen dienen voor het ‘nut van
het algemeen’. We betalen er onze
scholen, straten, sociale diensten,
bibliotheek, gemeentediensten,
rusthuizen en zo meer mee. De
coronaperiode zorgt voor heel wat
extra kosten, ook op gemeenteniveau. Deze extra coronakosten

We betalen elk jaar 340.000
euro extra in Gooik. Dit moet
nuttig besteed worden
maken het des te belangrijker dat het
gemeentebudget efficiënt en nuttig
besteed wordt.
De grootschalige ruilverkaveling, die
de gemeente minstens 2,5 miljoen zal
kosten, voldoet hier volgens ons niet
aan. Groen stelt voor: stop de ruilverkaveling en investeer de vrijgekomen
middelen in relevantere zaken en in
een kleinschaliger landbouwproject
dat minder kost, in samenwerking
met natuur en landbouw.

ALWIN LOECKX

Vrijwilliger van Groen Gooik
gooik@groenpajottenland.be
facebook.com/groenpajottenland
www.groenpajottenland.be

FIETSEN IN GOOIK
De gemeente is gestart met een
fietsbeleidsplan. Dat is een heel
goede zaak. Samen met een bureau en een werkgroep van inwoners is een inventaris gemaakt van
problemen en worden voorstellen
uitgewerkt om knelpunten aan te
pakken. Vanuit Groen vragen we
niet enkel investeringen in
fietspaden, maar ook – en dat kost
veel minder – meer fietsstraten,
autoluwe zones en woonerven.
Fietsers hebben hier voorrang en
kunnen zich opnieuw veilig voelen
op straat.
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We stippelden een
Groeneparelwandeling uit langs
de knooppunten van het
Wandelnetwerk Pajottenland.
Vruchtbare landbouwlandschappen,
open uitzichten en natuurgebied Kesterheide vormen de ingrediënten van
deze tocht. Deze start aan stelplaats
Leerbeek en is 6 kilometer, waarvan 4
op onverharde wegen. Doe mee met
de wedstrijd en win een prijs. Info:
www.groenpajottenland.be/
groeneparel
Alle foto's: Groen Gooik

2
In Lennik zijn er twee gemeenteraadsleden en een schepen van
Groen. In Gooik hebben we nog
geen gemeenteraadsleden. Groen
laat in Lennik zien dat het anders
en beter kan. Dit werd het voorbije
jaar gerealiseerd met Groen Lennik:
Babytheek, marktbus, tweedehandswinkel RecyKleer, natuur- en
bosprojecten, bescherming van
moeras, dierenwelzijnsplan, Week
van de Bij, participatietraject Lennik
aan Zet... Inspiratie voor Gooik.

3
Een gemeentelijke coronabon van
20 euro voor de 3.700 gezinnen
van Gooik: dat is fijn, maar door de
verhoogde onroerende voorheffing
betaalt iedereen dit dubbel en dik
terug. Groen vraagt aandacht voor
natuur als deel van de relance.
Waarom geen natuurbon voor elk
gezin? De klimaatcrisis hangt samen
met corona. Een voorstel van
natuurbon: aanplant door de
gemeente van 20 vierkante meter
bos, speelnatuur of 20 lopende meter
haag voor elk gezin als klimaatbuffer.

4
Het glas is niet halfvol, maar bijna
helemaal leeg. Ons grondwater zit
dieper dan ooit. Dit vormt een
ernstige bedreiging voor
landbouw en natuur.
Klimaatverandering zorgt voor fellere
regenbuien, erosie en langere
periodes van droogte. Het is dus
belangrijk om de natuur opnieuw
ruimte geven in ons landschap:
moerassen, poelen, hagen en andere
buffering, zodat water in de bodem
kan dringen. Vlaanderen maakt
droogte- en waterplannen, het
Pajottenland mag niet achterblijven.

Ja,

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!
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.

NATIONAAL

LAAT VAN
JE HOREN
Groen Gooik
Alwin Loeckx
Sint-Annastraat 11
1755 Gooik
0494 23 63 49
gooik@groenpajottenland.be
www.groenpajottenland.be
www.facebook.com/groenpajottenland
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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.
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