
Hier

In Gooik mogen nog wel 
wat bomen bijkomen. 
Groen stelt voor om een 
bomenplan uit te werken 

DE MOOISTE BOOM VAN GOOIK
Samen met onze vrienden van 

Groen Pajottenland lanceerden we 

enkele maanden geleden een 

oproep voor de mooiste bomen uit 

onze streek. We kregen heel wat 

inzendingen binnen: een eik in de 

Lingerenstraat, bomen bij de 

Woestijnkapel, oude fruitbomen 

en knotwilgen, bomen in tuinen… 

De Gooikenaar houdt duidelijk van 

bomen.Het was dus geen eenvoudige 

keuze, maar als symbolisch mooiste 

boom van Gooik hebben we gekozen 

voor de zomereik op het einde van de 

Lindestraat. Het is de favoriete boom 

van heel wat Gooikenaars en hij staat 

fier in de heuvels en velden.

Groot, klein, zeldzame soorten of 

typische bomen van hier: Groen 

koestert alle bomen in het 

Pajottenland. Het Pajottenland is een 

van de minst beboste regio’s van 

Vlaanderen, dus er is zeker plaats 

voor nog veel meer bomen. Groen 

droomt van een Woud voor het 

Pajottenland. Meer buurtnatuur en 

speelgroen zorgen voor levendige 

buurten waar mensen elkaar 

ontmoeten en op adem komen.

BOMENPLAN EN MEER BOS
Groen stelt voor om een bomenplan 

uit te werken voor Gooik. Doelstelling 

is om meer bomen aan te planten, 

bestaande bomen beter te 

beschermen en te zorgen dat bomen 

voldoende aandacht en ruimte krijgen 

om oud te worden. 

De gemeentelijke promotieactie voor 

plantgoed is aan een opfrissing toe. 

We hebben ook een aantal 

voorstellen voor meer bos in Gooik: 

onder andere het Patattenbos in 

Kester, het Sportbos in Strijland en de 

Trambaanbossen in Oetingen.

in Gooik
in het Pajottenland

Dringende aanpak water is nodig

Masterplan voor centrum Gooik?

Vraagtekens bij bouwen in Kester

Foto: Groen GooikDe mooiste boom van Gooik staat in de Lindestraat in de buurt van 
wandelknooppunt 201.
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Groen vraagt hemelwater- en droogteplan
DRINGEND INGRIJPEN IS NODIG DOOR KLIMAATCRISIS

Gooik en de regio hadden de voorbije maanden opnieuw stevig te lijden 

onder noodweer. Met zware gevolgen voor inwoners en ook voor de 

landbouw door het wegspoelen van vruchtbare grond. Er is dringend 

meer plaats nodig voor water en waterbuffering in het landschap. Het 

Pajottenland is vanwege de heuvels van oudsher een regio met veel 

bronnen, poelen, vijvers en moerassen, maar die zijn de voorbije 

decennia vernietigd en opgevuld.

Ons grondwater staat te laag en als het zwaar regent is er overlast. De 

oplossing voor beide problemen is om meer water te bufferen in het landschap. 

Groen vraagt een ambitieus hemelwater- en droogteplan voor het Pajottenland 

dat op korte termijn inzet op herstel en aanleg van poelen, vijvers en 

moerassen. Dit is van belang om overtollig water te kunnen kanaliseren, maar 

ook om water de kans te geven om in de grond te dringen en de 

grondwaterspiegel aan te vullen.

Op oude kaarten van het Pajottenland zie je dat er vroeger veel meer plaats 

was voor water. Alleen al in Gooik waren er heel wat grote vijvers, die we 

terugvinden op de Ferrariskaart van eind zeventiende eeuw. Het is niet zinvol 

om die allemaal te heropenen, maar er kunnen ook nieuwe geschikte locaties 

gevonden worden.  Door de klimaatcrisis wordt dit steeds belangrijker. Anders 

zullen de problemen vanzelf groter worden door de extremere 

weersomstandigheden. Meer water in het landschap is bovendien een zegen 

voor natuur, biodiversiteit en landschapsbeleving.

We staken onze teen in de poel van Paddenbroek. Het zou fijn zijn om zwempoelen en -vijvers te hebben in Gooik. Foto: Groen Gooik
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Een aantal projecten is niet 
op maat van Kester en gaat 
in tegen de richtlijnen

MASTERPLAN VOOR GOOIK 
WORDT UITGEHOLD

De gemeente lanceerde in 2015 een masterplan om een nieuwe dynamiek op 

gang brengen in Gooik. Via het masterplan zouden het sociale leven en de 

kleinhandel in het centrum van Gooik nieuwe impulsen moeten krijgen. Vandaag 

wordt dat plan echter steeds meer uitgehold. 

Er was sprake van een landschapspark met speeltuin, een amfitheater en een 

kiosk. De Dorpsstraat zou een brede voetpadzone krijgen, waar terrassen 

gestald konden worden en er zou een groener en rustiger straatbeeld 

gecreëerd worden. 

In dat plan werd ook expliciet voorzien dat de bibliotheek en de academie naar 

het Oude Camterrein zouden verhuizen, zodat dit een soort van culturele 

vierkantshoeve zou worden en aldus een van de parels van Gooik. Dat lijkt nu 

allemaal van de baan door de koppeling die gemaakt wordt met de STEAM 

Academy in Oetingen.  Destijds waren we als Groen positief over het 

masterplan om de leefbaarheid van het dorpscentrum Gooik te versterken. 

VRAGEN BIJ BOUW IN KESTER

GOED BEZIG IN GOOIK

HET IS GOED LEVEN IN GOOIK. 

WE GEVEN OOK GRAAG EEN 

PLUIM AAN EEN AANTAL 

INITIATIEVEN DIE WE VOLLEDIG 

STEUNEN:

VACCINATIECENTRUM

We willen graag nog eens 

iedereen bedanken die zich ingezet 

heeft voor de vaccinatie vanuit de 

Koornmolen in Gooik. Er is veel 

waardering en dank voor de 

aanpak en inzet van vrijwilligers 

en professionele zorgverleners.

ZWERFVUILCAMERA'S

De politiezone investeerde in 

camera's om sluitkstort en 

zwerfvuil beter te kunnen 

vervolgen. Dat is belangrijk, want 

zwerfvuil is een gesel voor ons 

landschap en gevaarlijk voor vee.

FIETSPLAN

Het nieuwe gemeentelijke 

fietsplan voorziet meer zones 30, 

fietsstraten, verkeersluwe zones 

en acties om fietsen te 

stimuleren. We hopen op een 

spoedige realisatie en meer 

haagjes langs fietspaden, zoals 

aan de Wolvenstraat.

LANDSCHAPSPARK

Ook Gooik sloot zich aan bij het 

initiatief om vanuit het 

Pajottenland een landschapspark 

op te richten met aandacht voor 

samenwerking van landbouw, 

natuur, erfgoed, recreatie en zo 

meer.

MONIQUE HERMANS
Vrijwilliger van Groen Gooik

ALWIN LOECKX
Vrijwilliger van Groen Gooik

Zes jaar na datum moeten we helaas 

vaststellen dat er amper acties 

gerealiseerd zijn, op de herinrichting 

van het dorsplein en extra 

parkeerplaatsen na. 

Groen Gooik vraagt om de verhuizing 

van de bibliotheek en de academie uit 

Gooik stop te zetten en eerst een 

update van het masterplan Gooik uit 

te werken met mogelijkheid tot 

inspraak van inwoners en 

adviesraden. Het masterplan 

dorpskernvernieuwing Gooik dreigt in 

onze ogen eerder een voorwendsel te 

worden om ons Gooikse vastgoed uit 

te verkopen en te privatiseren. De 

oude pastorie, waar nu de academie 

gevestigd is, en het huidige gebouw 

van de bibliotheek worden namelijk te 

koop gezet om ze tot woningen om te 

vormen. 

Er staan heel wat bouwprojecten op 

stapel in Kester waar Groen vragen 

over heeft. In het centrum wil een 

ontwikkelaar de oude hoeve Leheuwe 

en de twee aangrenzende grote 

woningen slopen voor de bouw van 

dertien appartementen, twee winkels 

en zeven woningen. Dat is een 

aanfluiting van de richtlijnen van de 

gemeente. Er wordt onder andere 

meer dan 50 meter weg van de straat 

gebouwd. Groen vraagt om de 

typische hoeve en de oude woningen 

op te nemen op de lijst van historisch 

waardevol erfgoed.

Er zijn ook andere bouwprojecten in 

Kester waar Groen vragen over heeft. 

In de Langestraat is er een vergun-

ning afgeleverd om een eengezins-

woning te slopen en het bouwperceel 

te verkavelen voor twee woningen, 

hoewel dit volgens de gemeentelijke 

richtlijnen eigenlijk niet kan hier. En 

voor het grote project voor sociale 

woningen Nieuwe Joen zal een groot 

stuk vallei bebouwd worden. Groen 

vraagt meer sociale woningen, maar 

de gemeente gaat voorbij aan het 

belang van natuur en waterberging 

door nieuwe open ruimte te bebou-

wen als gemakkelijkheidsoplossing.
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Wie met de kinderwagen of rolstoel 

door Gooik rijdt, heeft het vast wel 

opgemerkt. Onze straten, pleinen 

en voetpaden zijn soms moeilijk 

toegankelijk.Een voorbeeld 

hiervan is het centrum van Gooik 

met smalle voetpaden langs de 

geparkeerde auto’s aan de 

Wijngaarstraat en moeilijke 

wegbedekking op weg naar de 

nieuwe parking. Dit kan beter. Groen 

vraagt een toegankelijkheidscheck 

voor het openbaar domein en de 

openbare gebouwen.

1

Veel mensen hebben de voorbije 

maanden de weg gevonden naar Pad-

denbroek. Groen staat steunt dit ini-

tiatief qua doelstellingen. Het is wel

spijtig dat de vergaderruimte en 

de polyvalente zaal van Padden-

broek enkel tegen betaling 

beschikbaar zijn voor Gooikse 

verenigingen.Wij stellen voor dat 

elke vereniging een aantal keren per 

jaar gratis gebruik mag maken van de 

zalen van Paddenbroek.

2 Groen heeft in Gooik geen verkozenen 

in de gemeenteraad, maar in 

buurgemeente Lennik wel. Daar zit 

Groen met een schepen in het 

gemeentebestuur. Groen Lennik 

laat zien dat Groen het verschil 

maakt: ze lanceerde het project 

‘Groen Hoefijzer’, waarbij de 

gemeente op een aantal locaties 

werk maakt van toegankelijke 

natuur, bebossing en de aanleg 

van een natuurpark. Zulke acties 

willen we ook graag in Gooik.

3 Een goede woning is een basisrecht, 

maar is niet voor iedereen vlot 

haalbaar. Bovendien stellen we ook 

vast dat een aantal woningen 

leegstaat om diverse redenen. Groen 

Gooik wil graag een dossier 

voorbereiden over leegstand in 

Gooik en is op zoek naar 

informatie over leegstaande 

gebouwen in onze gemeente: sinds 

wanneer staan ze leeg? Wat zijn de 

redenen voor leegstand? Is er 

eventueel tijdelijke bewoning 

mogelijk? Alle informatie is welkom.

4

Foto: Groen Gooik Foto: Groen Gooik Foto: Gemeente Lennik Foto: Nolan Issac, Unsplash



 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

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

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.WAT ZIJN JOUW IDEEËN 

VOOR GROEN IN GOOIK?

Heb je zin om mee te doen met Groen Gooik?
We zoeken meer vrijwilligers. Mail, bel, schrijf of spreek 

iemand aan: we komen graag even kennismaken.

Als streekpartij bekijken we alle thema’s vanuit de eigen 
gemeente en het Pajottenland. Lijkt dit je iets? 
Hopelijk wel, want met jouw steun en ideeën 

raken we samen verder. 

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.


