Hier
in Gooik

Referendum over ruilverkaveling
Groene begraafplaatsen
Een woud voor het Pajottenland

Duurzame energie is
een goede zaak voor het
Pajottenland, mits
participatie en aandacht
voor ons landschap
Groen Pajottenland stelde een ontwerpbesluit op om
burgerparticipatie te verplichten bij energieprojecten.

ENERGIE VAN EN VOOR
ALLE PAJOTTEN
Bekijk even je maandelijkse
energierekeningen. Dat is veel
geld dat je weggeeft aan Frankrijk
(Electrabel), Rusland (gas) en het
Midden-Oosten (benzine, stookolie). Zou je niet veel liever
participeren in lokale energieprojecten in het Pajottenland,
waar je zelf aan verdient?
Iedereen deelt in de winst en het
geld blijft in onze regio ten
dienste van onze eigen welvaart.

Dit voorjaar start de provincie met
onder andere PajoPower een groot
project en een landschapsstudie om
duurzame energie voor te bereiden in
het Pajottenland. Er wordt gekeken
naar de mogelijkheden van zon,
water, biomassa, aardwarmte en
wind. Er gaat veel aandacht naar
overleg en inspraak van alle Pajotten.

twee duidelijke spelregels: 1. Enkel
duurzame energieprojecten goedkeuren die inwoners betrekken. 2.
Enkel projecten die het landschap
versterken, bijvoorbeeld extra aanplant van hagen voor houthakselbiomassa.

Vanuit Groen staan we hier positief
tegenover, maar we hanteren wel

Groen Pajottenland stelde een
concreet ontwerpbesluit op om

IEDEREEN LATEN DELEN IN DE
WINST VAN LOKALE ENERGIE

burgerparticipatie te verplichten bij
energieprojecten in het Pajottenland.
We hebben ons hiervoor gebaseerd
op de aanpak in Eeklo, waar veel
duurzame energie wordt opgewekt
en de bevolking participeert. We
vragen alle gemeenten om dit besluit
samen goed te keuren, als statement
waar we als regio voor staan.
Meer info over ons voorstel:
www.groenpajottenland.be
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Meer 'leven' op het kerkhof
GROENE BEGRAAFPLAATSEN EN NATUURBEGRAVEN

Ook de begraafplaats van Kester ligt er maar droevig bij.

Momenteel wordt de begraafplaats achter de kerk van Oetingen
heringericht. Dit is een kans om dit groener aan te pakken. We pleiten
voor een consequente vergroening van alle Gooikse begraafplaatsen en
omvorming naar een netwerk van begraafparken in overleg met buren
en nabestaanden. We pleiten ook voor een mooi begraafbos in Gooik en
uiteraard moet dit omzichtig en respectvol gebeuren.
Veel van onze begraafplaatsen zijn troosteloos ingericht met grote
oppervlaktes rode of grijze kiezelstenen en andere verharding. In het beste
geval zijn graven intussen omgeven door een inspiratieloos grasperk en enkele
struiken of kleine hagen. Maar ook dan wordt weinig plaats gegeven aan
inheemse planten, bloemenperken of andere natuur. Zeker in het groene

Pajottenland zou het passend zijn om ook de begraafplaatsen natuurlijker te
maken met onder andere bloemenweiden. In de regio zijn mooie voorbeelden te
vinden in Beersel, Asse, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
Een ander Groen voorstel is om natuurbegraven mogelijk te maken op een
perceel bosuitbreiding aan plattelandscentrum Paddenbroek. We willen het
mogelijk maken om hier as te laten uitstrooien of een biologisch afbreekbare
urne te begraven in het bos. Het is een symbolische plaats, want het is in de
nabijheid van de gemeentelijke geboorteboomgaard en in een gebied waar in de
omgeving ook reeds prehistorische, Romeinse en Keltische bewoning – en dus
begraving – was. Het perceel ligt langs de Oude Trambaan, aan de voet van de
Kesterheide, een bijzondere plek in het Pajottenland.
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RUILVERKAVELING? WIJ
VRAGEN EEN REFERENDUM
ALWIN LOECKX

ALWIN@GROENPAJOTTENLAND.BE
0494 236 349

De ruilverkaveling zal, als die doorgaat, onze leefomgeving voor de
komende generaties bepalen en we betalen ook allemaal mee. Groen
vindt een referendum daarom de beste manier om hierover een open en
geïnformeerd debat te voeren. Geen verdeel-en-heerspolitiek, maar de
discussie ten gronde durven voeren met echte oplossingen voor de
landbouw en de natuur in ons mooie Bruegellandschap.
Zowat duizend inwoners hebben bezwaarschriften ingediend over de
ruilverkaveling. Dat is een enorm aantal en dus niet te negeren. Ook Groen
diende een bezwaar in, net zoals de milieuraad, de cultuurraad, Natuurpunt,
Trage Wegen en andere Gooikse partijen. "Het is positief dat mensen hun zeg
doen", reageert de burgemeester. Inderdaad, maar houd dan ook rekening met
de mensen en zet de ruilverkaveling dus minstens tijdelijk stop.

Vanuit Groen hebben we veel vragen
over het nut van een ruilverkaveling
in Gooik. We willen de plannen voor
deze grote ruilverkaveling vervangen
door kleinschaligere acties uit ons
'Plan boeren-Bruegel' waarbij
landbouw en natuur elkaar
versterken. Landbouw en natuur zijn
geen tegenstanders, maar partners
om het Pajottenland op de kaart te
zetten als bioregio op een steenworp
van de Europese hoofdstad.
De burgemeester wijst een
referendum af, nochtans is dat de
enige manier om iedereen op een
volwaardige en eerlijke manier te
betrekken. Maar misschien is een
referendum inderdaad overbodig: het
is nu al duidelijk dat de Gooikenaar
massaal nee zegt tegen dit project.

MOET ER NOG BOS ZIJN?
Gooik heeft momenteel heel
weinig bos. Amper een derde van
een gemiddelde Vlaamse
gemeente, en de voorbije jaren
heeft de gemeente geen bos
aangeplant op publiek domein.
Groen stelt voor om minstens 80
‘voetbalvelden’ nieuw bos aan te
planten in Gooik, of omgerekend
40 hectare.
Meer natuur geeft ruimte voor mooie
speelbossen en buurtnatuur in alle
dorpen. Een gezonde geest in een
gezond lichaam, in een gezonde
leefomgeving met veel natuur waar
iedereen kan ravotten, wandelen en
letterlijk op adem komen.

Gooik heeft heel weinig bos.
Amper een derde van een
gemiddelde gemeente
Er bestaan heel wat subsidies en
ondersteuning voor bebossing, het is
dus vooral een kwestie van willen.
Groen stelt voor om meer samen te
werken tussen gemeente, inwoners,
landbouwers en Natuurpunt.
Meer bos in Gooik past ook in het plan
‘Een woud voor het Pajottenland’ van
Groen Pajottenland om het aandeel
bos in het hele Pajottenland te
verhogen met 20 procent.
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Op onze Facebookpagina staat
een reeks berichten met hashtag
#GOOIKSEMILIEUDOSSIERS. DE
Bedoeling daarvan is om de vinger
te leggen op enkele lang
aanslepende problemen en zo een
oplossing te bespoedigen. We
willen hierbij niet op de man
spelen, maar wel helder
aanduiden waar volgens ons het
schoentje knelt.
Enkele berichten: een gebrek aan
opvolging van zware mestlozing,
wegkijken van het rooien van een
halve kilometer historische en
beschermde haag, een vuile en
stinkende beek bij een
klasserestaurant, een
hoogstamboomgaard die gekapt
werd zonder vergunning, illegale
verharding van een trage weg.
Suggesties zijn welkom, stuur
ons zeker een bericht.
Hopelijk leidt dit tot meer
bewustzijn van ons leefmilieu en
een doortastender optreden
wanneer er iets fout loopt. We
beweren niet dat we de wijsheid
en alle antwoorden in pacht
hebben, maar Groen vindt wel dat
milieuvervuiling het verdient om
ernstiger genomen te worden en
prioriteit te zijn voor Gooik.
Ook meldingen van
milieuproblemen kun je steeds
doorgeven, dan volgen wij die mee
op.
>> FACEBOOK.COM/
GROENPAJOTTENLAND

LORE BONTE & TINE ROELANT

LORE@GROENPAJOTTENLAND.BE
TINE@GROENPAJOTTENLAND.BE
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2019, HET JAAR VAN DE OMMEKEER

Meyrem Almaci slaat de handen in elkaar met Jean-Marc Nollet: ‘Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken’

Dit jaar hielden Groen en Ecolo voor het eerst sinds hun oprichting samen een
nieuwjaarsreceptie. ‘Deze gezamenlijke receptie is een mooi symbool voor
onze groene as’, vinden voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Jean-Marc
Nollet (Ecolo). ‘En dit jaar willen we de samenwerking nog versterken.’
Want de groene golf op 14 oktober strekte zich uit over heel het land, van
Oostende tot Namen en van Amay tot Zwijndrecht. ‘Zondag 14 oktober was
een onvergetelijke groene zondag’, speecht Meyrem. ‘Nog nooit hadden onze
partijen zoveel raadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar het was
niet alleen een zege van Ecolo en Groen. Het was nog meer een zege van de
bewustwording. Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan. 14
oktober was een fenomenale stap, maar het was maar de eerste stap.’
‘2019 wordt het jaar van de ommekeer’, gaat Meyrem verder. ‘Opnieuw loze
beloften voor het klimaat? Dat pakt niet meer: wij willen een klimaatwet die
onze doelstellingen bindend maakt. Kinderen die opgroeien in armoede en met
een lege boterhammendoos naar school moeten? Onaanvaardbaar: wij gaan
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kinderarmoede écht halveren. De facturen doorschuiven naar gewone mensen?
Gedaan ermee: wij laten de rijksten eindelijk een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Een ambitieuze klimaatregering
met een sociaal hart,
dát is een ommekeer’
‘Wij hoeven geen schrik te hebben van de toekomst,’ besluit Meyrem, ‘want
we maken die gewoon zelf. Echte verandering komt van onderuit, van de
burgers. Kijk naar de klimaatbetogers en de gele hesjes. Als politici eindelijk
samenwerken in plaats van tegenwerken, is er veel mogelijk. Als de groene
en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken.
Ja, dan maken we op 26 mei de ommekeer waar en vormen we een ambitieuze
klimaatregering met een sociaal hart.’
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MAAK KENNIS MET ONZE LIJSTTREKKERS

EUROPEES PARLEMENT
PETRA DE SUTTER
55 jaar - Horebeke

FEDERAAL PARLEMENT
JESSIKA SOORS
30 jaar - Vilvoorde

VLAAMS PARLEMENT
AN MOERENHOUT
35 jaar - Leuven

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter is vastberaden om Europa
sterker te maken. ‘Europa is niet aan Orbán, Salvini en Francken
maar aan de klimaatbetogers, gele en groene hesjes, vakbonden
en mensenrechtenactivisten. Ons optimisme is onze sterkte.
Samen maken we Europa menselijker, eerlijker en gezonder.’

Nieuwkomer Jessika Soors is nu
nog deradicaliseringsambtenaar in
Vilvoorde. Haar expertise bracht haar
tot bij het team van president Obama.
Nu kiest ze voor de politiek. ‘Een
logische stap. Ik heb gezien wat er
structureel anders kan. En dat is wel
wat, van klimaat tot asiel en migratie.’

An Moerenhout strijdt tegen armoede
en voor betaalbare woningen. Vóór
een goed integratiebeleid en tégen
ministers die racisme relatief vinden.
‘De Vlaamse regering is te hard voor
mensen in een kwetsbare situatie. Ik
breng graag een krachtige menselijke
stem in het Vlaams Parlement.’

Vanop plaats 2 gooit huidig parlementslid Bart Staes zijn gewicht in de
strijd om een tweede zetel in het Europese Parlement binnen te halen.

Maak jij samen met onze lijsttrekkers van 2019 het jaar van de ommekeer?
Sluit je aan bij onze 12.000 doeners op www.groen.be/wordlid

DE KLIMAATGENERATIE STAAT OP
Vele tienduizenden scholieren
kwamen de afgelopen maanden op
straat en eisten meer klimaatambitie
van de regering. Federaal
fractieleider Kristof Calvo (Groen)
is apetrots dat de klimaatgeneratie
opstaat. ‘Jongeren pikken het niet

Vlaams fractieleider Björn Rzoska
treedt hem bij. ‘Vlaams minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege
maakt gekke bokkensprongen om
de klimaatgeneratie te recupereren,
maar de realiteit is dat ze jarenlang
niets heeft gedaan voor het klimaat.’

‘De klimaatgeneratie wil geen
woorden meer, maar daden’
langer dat ze met een kluitje in het
riet gestuurd worden’, legt hij uit.
‘De echte spijbelaars zitten in de
regering. Ons land haalt geen enkele
klimaatdoelstelling. Sterker nog:
de uitstoot stijgt weer! De jongeren
die nu op straat komen, willen geen
woorden meer, maar daden.’
Kristof Calvo: ‘Dit jaar vormen we een klimaatregering met een sociaal hart’

Kristof is er zeker van: 2019 wordt
het jaar van de ommekeer voor het
klimaat. ‘Dit jaar zet de groene golf
woorden eindelijk om in daden. Dit
jaar vormen we een klimaatregering
die een bindende klimaatwet stemt.’

REGIONAAL
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ONZE PROVINCIEFRACTIE
Op 3 december werd de nieuwe
provincieraad van Vlaams-Brabant
geïnstalleerd. Dankzij meer dan
106.000 stemmen telt de fractie van
Groen in de nieuwe provincieraad
zomaar even 6 leden! Jammer genoeg
zitten we deze legislatuur in de
oppositie.
Groen zal er ook vanuit de oppositie
over waken dat de Vlaams-Brabantse
groepsaankopen behouden blijven.
Die groepsaankopen zijn gericht op de
energiezuinige renovatie van
woningen. Vlaams-Brabanders
kunnen aan scherpe prijzen bij lokale
aannemers dakisolatie, muurisolatie,
hoogrendementsglas of
zonnepanelen kopen. Met die
groepsaankopen creëren we
verbinding tussen klant en
ondernemer, én we zorgen voor werk.
Voor dit model heeft Groen in de
deputatie gestreden. Met deze
groepsaankopen versterken we de
Vlaams-Brabantse bedrijven én
bewijzen we dat wat goed is voor de
ecologie ook goed is voor de
economie.

"We moeten dringend het voorbeeld van Nederland
volgen"
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NOBELPRIJSWINNAAR
DENIS MUKWEGE
De voorbije jaren werkte de
provincie Vlaams-Brabant
intensief samen met het
ziekenhuis van Dr. Denis Mukwege
in Panzi nabij Bukavu in de
Democratische Republiek Congo.
Groot was onze blijdschap dan ook
toen we in oktober 2018 vernamen
dat Dr. Mukwege de prestigieuze
Nobelprijs voor de vrede won. In
zijn ziekenhuis hebben Dr.
Mukwege en zijn personeel al
duizenden patiënten behandeld
die slachtoffer zijn geworden van
seksueel geweld.
Mensen als Dr. Mukwege
versterken ons geloof dat het
anders kan, ook in Congo.
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KLIMAAT: BELGIË MAG NIET ACHTER BLIJVEN!
Met een vreedzame mars in Brussel lieten meer dan 75.000 mensen weten dat
ze van de overheden in ons land dringend een meer effectief klimaatbeleid
verwachten. Op de klimaattop van 2018 in Katowice in Polen onderstreepten
wetenschappers nog maar eens hoe weinig tijd ons rest om de opwarming van
de aarde tot 1,5° C te kunnen beperken. "Het federaal parlement kon niet
achterblijven", zegt federaal parlementslid Anne Dedry, "en midden in de
regeringscrisis diende voorzitster Meyrem Almaci namens de EcoloGroenfractie een resolutie in opdat België een ambitieuzere koers op vlak van
klimaat zou varen". "Het voorstel kreeg veel steun, maar helaas niet van N-VA",
vervolgt An Moerenhout, Vlaams parlementslid. Zij betreurt vooral dat
Vlaanderen zich in Katowice niet achter de ‘High Ambition Coalition’ schaarde.
Dat is een samenwerking van Europese landen die meer maatregelen willen
nemen tegen 2020 om vaart te zetten achter de aanpak van de
klimaatverandering. Groen wil meer daadkracht op vlak van klimaat.
"We moeten nu alles op alles zetten om de klimaatverandering te stoppen",
stelt provincieraadslid Tie Roefs. In Nederland heeft de overheid al
verschillende sectoren rond de tafel gebracht om na te denken over hoe ze
samen de CO2-uitstoot met 49% tegen 2030 en zelfs met 95% tegen 2050
kunnen laten dalen. Aan de vijf Nederlandse klimaattafels over mobiliteit,
landbouw/landgebruik, industrie, bebouwde omgeving en elektriciteit namen
bedrijven, ngo’s en overheden plaats om overleg te voeren over de benodigde
maatregelen. In Vlaanderen en Belgë moeten we dringend het voorbeeld van
Nederland volgen. Een succesvolle aanpak van de klimaatverandering vraagt
meer interbestuurlijke samenwerking en de inzet van ons allemaal.
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1
Betonstop? Overal in Gooik wordt
nog lintbebouwing aangevuld met her
en der een nieuwe villa of loods pal in
het landschap, verkavelingen, extra
parkings en kantines. Iedereen heeft
recht op zijn of haar paradijsje, maar
er wordt gewoonweg te stevig
gebetonneerd. Op deze manier lopen
we allemaal vast, want dan is de
open ruimte op. Groen pleit voor
doordachtere dorpsinrichting en
ruimtelijke ordening die minder kost,
veiliger is, met een aangenamere
leefomgeving en meer natuur.

2
Nood aan betere
fietsinfrastructuur. In het
Pajottenland zijn niet alleen de
heuvels een uitdaging, maar ook een
aantal ontbrekende fietsverbindingen
en fietspaden in slechte staat. Het
ontbreken van een fietspad langs de
Langestraat in Gooik, Herne en
Galmaarden is een oud zeer. Enkele
jaren geleden werd aangekondigd dat
hier werk van gemaakt zou worden,
maar voorlopig is het gebleven bij
enkele infoavondenen mooie
promobeelden. Dit moet beter.

3
Gemeenteraadsverkiezingen.
2.500 kiezers in Lennik, Roosdaal,
Pepingen en Gooik die in oktober op
Groen stemden. Bedankt. In Gooik
haalden we op zeventien stemmen
na net geen verkozene, maar Groen
Pajottenland is goed gelanceerd met
telkens twee verkozenen in Roosdaal
en Lennik (en een schepen). Ook behaalden we een heel goede score
voor de provincie: meer dan 100.000
kiezers en met Stefanie De Bock uit
Pepingen een provincieraadslid. Zin
om mee te doen? Laat iets weten.

4
Verkeersveiligheid in jouw buurt?
Groen Gooik stelt een dossier op over
plaatsen waar problemen zijn met
fietspaden, gevaarlijke oversteken,
hoge snelheid of andere aspecten van
verkeersveiligheid. We willen samen
aan concrete oplossingen werken
voor een leefbaardere buurt en
zachte weggebruikers. We pakken
het concreet en positief aan. Alle
informatie is welkom. Laat zeker ook
iets weten als je wilt meedenken
en -helpen bij dit dossier.

VALENTIJNSRECEPTIE GROEN
VRIJDAG 22 FEBRUARI OM 20 UUR
ZONNESTRAAL, KROONSTRAAT 46, LENNIK
Je bent van harte welkom op onze Valentijnsreceptie van Groen
Pajottenland. Kom langs en maak kennis met andere
geïnteresseerden uit het hele Pajottenland. We worden
verwelkomd door Sara Matthieu en Hendrik Schoukens.
Sara Matthieu is gemeenteraadslid voor Groen in Gent en fractieleider
van Groen-Ecolo in het Brussels parlement. Ook is ze kandidaat voor
het Europees parlement.
Hendrik Schoukens is de eerste Groene schepen in het
Pajottenland Hij gaat in Lennik aan de slag met de
bevoegdheden ruimtelijke ordening, milieu en
inspraak.

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
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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.

