Hier
in Gooik
in het Pajottenland

Groen vraagt een bouwpauze
Meer natuur in onze dorpen
Paddenbroek is maar half af

"Ook de mensen van
Gooik en het
Pajottenland hebben
recht op openbaar
vervoer"

Stijn Bex met Groen Pajottenland aan stelplaats Leerbeek.
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OPENBAAR VERVOER OP MAAT
VAN HET PAJOTTENLAND
Groen Pajottenland en Vlaams
parlementslid Stijn Bex voeren
samen actie voor een beter
openbaar vervoer in onze regio. De
geplande hervorming van het
openbaar vervoer zal het
busaanbod in Gooik en omstreken
ernstig verminderen vanaf
volgend jaar.
Vanaf 1 januari 2022 schiet het nieuwe
decreet basisbereikbaarheid uit de

startblokken. Veelgebruikte buslijnen
worden versterkt, en dat is goed.
Maar dat dreigt ten koste te gaan van
het aanbod in landelijke gebieden als
het Pajottenland en de Zennevallei,
waar buslijnen en haltes verdwijnen.

AANGEPAST BUDGET
Groen vraagt om in te zetten op
vervoer op maat (taxi’s, belbussen,
deelfietsen, deelwagens …) maar ook
daarvoor zijn er geen middelen. Met

het voorziene budget van 350 000
euro kan voor de hele Vlaamse Rand
slechts één belbus een jaar lang elke
dag ingezet worden.

middelen voor een sterker aanbod van
alternatieven waar buslijnen toch
verdwijnen.

Groen Vlaams parlementslid Stijn Bex
heeft minister Lydia Peeters al
verschillende keren op de problemen
in onze regio gewezen. Groen vraagt
dat de minister onderzoekt welke
buslijnen naar dorpscentra kunnen
blijven. Daarnaast vragen we extra

We bedanken alvast de
buschauffeurs en ander personeel
van De Lijn omdat ze ook in moeilijke
coronatijden blijven zorgen voor
openbaar vervoer!

DANK AAN HET PERSONEEL

HIER

Ons dorp is geen bouwspel !
NOOD AAN EEN BOUWPAUZE IN GOOIK

Ons mooie gemeentehuis in Minecraft. Helaas lijkt Gooik tegenwoordig écht een bouwspel geworden te zijn.

Wat als we een bouwpauze zouden invoeren voor nieuwe grote
bouwprojecten in Gooik?! Het is een idee dat we al opperden in
september 2020. Jammer genoeg kwam er nog geen reactie op. Maar de
tijd tikt. Omdat onze buurgemeenten wél bouwpauzes invoeren, wordt
de druk van projectontwikkelaars steeds groter in Gooik.
Onlangs voerde de gemeente Herne een bouwpauze voor twee jaar in, en eerder
namen ook Lennik en verschillende andere gemeenten uit de regio deze
beslissing. Gooik gaat volgens ons niet zorgzaam om met open ruimte. Er is een
gebrek aan visie over welke bouwprojecten in onze dorpen gepast zijn.
Resultaat is dat overal in ons landschap ‘witte kubussen’ als paddenstoelen
uit de grond schieten. Tal van nieuwbouwappartementsprojecten worden
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gebouwd in een bouwstijl die totaal niet aansluit bij de eigenheid en
draagkracht van onze dorpen en regio. In Gooik zijn we op tien jaar tijd van nul
naar ... 150 appartementen gegaan.
Concreet vragen we aan de gemeente om gedurende twee jaar een bouwpauze
in te lassen. Die tijd kan nuttig ingevuld worden. De gemeente kan dan eindelijk
duidelijk afbakenen waar er nog kan gebouwd worden, aan welke
kwaliteitseisen woningen moeten voldoen en hoe ver de verdichting van de
dorpskernen mag gaan met behoud van een aantal erfgoedwaarden.
De voorgestelde bouwpauze geldt voor alle duidelijkheid niet voor mensen die
al een vergunning hebben of voor het (ver-)bouwen van eengezinswoningen.
Meer info op www.groenpajottenland.be/bouwpauze_gooik2
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MEER NATUUR IN ONZE
DORPEN
ELS VAN DER HOEVEN

Vrijwilliger van Groen Gooik

De voorbije maanden zijn we allemaal wat dichter bij de natuur
gekomen. Helaas nam de gemeente ook het voorbije plantseizoen geen
initiatief om onze dorpen wat groener te maken. Dat kan anders. Wij
zitten vol plannen voor meer groen!
We lanceerden al eerder ideeën voor Strijland(Sportbos tussen de sporthal
en de voetbal) en Gooik-centrum (Lindebos naast de oude
atletiekpiste). Ook voor de andere deelgemeenten hebben we concrete
plannen. In Kester hebben we alvast zelf een eikje geplant aan de kerk. We
hebben nog drie extra voorstellen voor meer natuur in Kester.
Op het nieuwe speelpleintje aan de kerk staan een aantal speeltoestellen,
maar geen enkele boom of struik. Wij willen dit speelpleintje groener, gezelliger
en avontuurlijker maken met fruithagen langs de muren, een wilgentunnel en

een aantal bomen die kunnen
uitgroeien tot speel- en
schaduwbomen.
Kester heeft weinig bos. Dat is
jammer want destijds was er het
trotse Kesterwoud. We stellen voor
om een nieuw bos van tien hectare
aan te planten in Kester. Bomen plant
je voor je kinderen. Een goede
bereikbaarheid vanuit de dorpsschool
is dus belangrijk. We denken daarom
aan een "Patattenbos" op een
aantal percelen aan weerszijden van
de Patattenstraat.
Ten slotte blijven we ijveren voor het
ingroenen van debegraafplaats. In
2014 werden de hagen en bomen
langs de straatkant gekapt en
sindsdien nog niet heraangeplant. Wij
dromen van een groen kerkhof en een
brede haag aan de straatkant.

PADDENBROEK IS HALF AF
Paddenbroek is een bijzonder mooi
initiatief. Een unieke
ontmoetingsplek waar natuur,
landbouw, recreatie en duurzaamheid
centraal staan, in combinatie met een
prachtig wandelcafé. Echt iets om
trots op te zijn als Gooikenaar. We
staan er dan ook achter dat de
gemeente er stevig in investeert.
Toch hebben we er een dubbel gevoel
bij: in 2019 ging de gemeente uit van
een kostprijs van 1,2 miljoen euro.
Intussen staat de teller al op 2
miljoen euro. Veel investeringen in
infrastructuur dus, zonder dat
men in bos en natuur investeert.
Paddenbroek is wat dat betreft maar
half af: het gebouw staat er, de

"Niet enkel investeren in
gebouwen en infrastructuur,
maar ook in natuur"
natuur wacht nog op middelen.
Met heel wat minder dan 2 miljoen
euro kan de gemeente zeventig
hectare extra bos en andere natuur
aanplanten. Samen met de dertig
hectare die Natuurpunt nu al beheert,
zouden we in Gooik dan ‘voor eeuwig’
kunnen genieten van een
natuurgebied van bijna honderd
hectare. Dat is nog steeds maar 2,5
procent van het grondgebied, maar
een stevige stap vooruit.

ALWIN LOECKX

Vrijwilliger van Groen Gooik

IN ’T
KORT

GROEN EN DE GEMEENTERAAD
Groen is (nog) niet verkozen in de
gemeenteraad van Gooik, maar we
volgen de vergaderingen wel mee
op als bezoekers. Tegenwoordig
kan dat via streaming. Ben je
benieuwd naar onze opmerkingen
en voorstellen voor de Gooikse
gemeenteraad? Je kan telkens
een kort verslag vinden op onze
Facebookpagina
www.facebook.com/groengooik.
Nog maar weinig inwoners weten
dat de gemeenteraad steeds
online kan gevolgd worden via het
YouTubekanaal "Gemeente Gooik".
We stellen voor om dit duidelijker
te communiceren via de website,
Facebook en infoblad van de
gemeente. We hopen dat ook na
corona de livestream van de
gemeenteraad beschikbaar zal
blijven.
CORRECTE JACHTPLANNEN
Zowat het hele Pajottenland, en
dus ook Gooik, is ingekleurd als
jachtgebied. Een onrechtmatige
manier om gemakkelijk aan de
minimale veertig hectare
jachtgebied te komen. De opname
van eigendommen in een jachtplan
kan in principe enkel nog mits
schriftelijke toestemming van de
eigenaar, maar in het verleden is
dat vaak niet gebeurd.
Samen met Groen Pajottenland
vragen we om dit aan te passen
en enkel expliciet toegezegde
percelen mee op te nemen in de
jachtplannen.
Meer info op
www.groenpajottenland.be/
jachtplannen
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De plannen voor een ecobrug of tunnel langs de
Ninoofsesteenweg op Kesterheide
dateren al van 2012. Twee jaar
geleden vroegen we al aan de
gemeente om de uitvoering snel
concreet te maken, maar helaas is
er nog geen stap verder gezet. Het
verbinden van stukken natuurgebied
is belangrijk om dieren op een veilige
manier te laten oversteken, maar ook
om wandelaars en fietsersveiliger
over de drukke steenweg te brengen.
Foto: 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. Lennik heeft als enige
Pajotse gemeente projecten
ingediend voor meer groen. Met
resultaat! Vlaanderen voorziet Lennik
van 165 000 euro voor meer bos,
speelnatuur, moeras en een
parkbegraafplaats. Doet Gooik
volgende keer ook mee?
Foto: Groen Lennik

3
Een groene pluim voor de
landbouwer die zijn gekapte
populierenrij aan de oude
atletiekpiste mooi opnieuw
aangeplant heeft. Fijn dat hij
openstond voor de suggestie om
linden te zetten! Hopelijk is dit de
start van een Magisch Lindebos in
Gooik... De gemeente zou de verlaten
voetbalterreinen langs de Lindestraat
en de oude atletiekpiste kunnen
bebossen met linden. We dromen van
achttien hectare extra bos!
Foto: Groen Gooik

4
Onze kerken worden steeds
minder gebruikt voor missen,
maar blijven belangrijke plaatsen
voor de gemeenschap. Welke
invulling zie jij voor de kerken van
Gooik, Leerbeek, Oetingen,
Strijland en Kester? De Vlaamse
overheid voorziet subsidies om de
herbestemming van onze kerken uit
te proberen met een popupinstallatie. We stellen voor om daar
gebruik van te maken: bibliotheek in
de kerk, polyvalente ruimte,
concerten, films …?
Foto: Parcum

Ja,

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!
DOE MEE MET GROEN IN GOOIK
MET JOUW STEUN EN IDEEËN RAKEN WE SAMEN VERDER.
WE ZIJN STEEDS OP ZOEK NAAR MENSEN DIE POSITIEF
WILLEN MEEDOEN IN GOOIK: IDEEËN UITWERKEN, ACTIES
ORGANISEREN, MENSEN AANSPREKEN ...
Laat iets weten als je interesse hebt en dan komen we graag eens
persoonlijk kennis maken. We zijn benieuwd naar jouw ideeën!
Het Pajottenland is een land om lief te hebben.
Kies samen met Groen voor een menselijker,
eerlijker en gezonder Gooik.

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

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

