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Oplossing voor sociale knelpunten

Elk jaar in de maand juli gaat OCMW-raadslid Kristel Moonens op stap om 
Gooikse Parels uit te delen aan alle zieken en 80-plussers. Zij ervaart dit als een 
dankbare, maar soms confronterende tocht, omdat ze merkt dat een deel van die 
mensen in eenzaamheid leeft. “Zieken en 80-plussers weten vaak niet waar ze met 
hun vragen terechtkunnen”, zegt Kristel. Daar wil de N-VA iets aan doen.

“Het OCMW-team, de maatschappelijk werkers en de vrijwilligers worden niet automatisch op de hoogte gebracht van nieuwe 
hulpbehoevende Gooikenaars, terwijl zij voor die mensen net van onschatbare waarde kunnen zijn”, legt Kristel uit. “Door de strenge 
privacywetgeving krijgt men soms enkel via mondelinge communicatie weet van nieuwe zieken. Daardoor voelen sommige zieke 
Gooikenaars zich onterecht in de steek gelaten, want de wet laat niet toe dat zij automatisch aan deze lijst worden toegevoegd”, zegt 
ze.

N-VA stelt infobalie voor
Daarom stel Kristel voor om een infobalie op te starten waar iedereen in alle vertrouwen melding kan maken van mensen die hulp of 
bijstand van het OCMW kunnen gebruiken. “Op die manier krijgt het OCMW een vollediger beeld van wat leeft bij onze oudere en 
zieke inwoners en kan de gemeente haar beleid hierop afstemmen. Tijdens mijn ronde merkte ik bijvoorbeeld dat bepaalde groepen 
graag zouden deelnemen aan het verenigingsleven, maar daar geen vervoer voor kunnen vinden. Dat is echter eenvoudig te verhel-
pen door de inzet van de gemeentebusjes.” Kristel ondervond dat een aantal oplossingen eigenlijk al voorhanden zijn, maar dat de 
gemeente daar te weinig over communiceert. “Deze barrière moet snel doorbroken worden, zodat we de dienstverlening kwalitatief 
kunnen verbeteren”, besluit ze. Op de volgende OCMW-raad zal Kristel het voorstel van de infobalie voorstellen.

Stoempfestijn zaterdag 21 oktober 
van 17 uur tot 22 uur

zondag 22 oktober
van 11 uur tot 15 uur

Zaal Edele Brabant in Strijland

Wij luisteren naar jou!
Wij luisteren naar jullie en bieden elke Gooikenaar de kans om zijn of haar mening te geven. Die nemen we mee bij de uitwerking van onze 
toekomstplannen voor de gemeente. Geef jij ook graag jouw mening over het beleid? Neem dan snel een kijkje op pagina 2. 

Wist je dat je de OCMW-raad kan bijwonen? Kom gerust eens kijken op 21 september of 19 oktober om 20 uur in het OCMW-gebouw. 

OPGELET! 
NIEUWE 
DATA!

“Met een goede communicatie kunnen we de dienstverlening 
voor zieken en ouderen verbeteren.”
Kristel Moonens, OCMW-raadslid
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www.gooikspreekt.be
De voorbije jaren deden onze mandatarissen en bestuursleden tijdens hun politieke tocht heel wat nieuwe ideeën op. Toch zullen 
we niet enkel onze eigen ervaring gebruiken voor de uitwerking van ons ‘plan voor Gooik’: jouw mening en ideeën zijn nog veel 
waardevoller.

Om naar jullie te kunnen luisteren, maakten we de website www.gooikspreekt.be. Natuurlijk schuiven we onze verantwoordelijkheid 
niet in jullie schoenen, zoals dat elders soms wel eens gebeurt. N-VA Gooik deed al veel voorbereidend werk, zodat jullie makkelijk 
en snel kunnen reageren.
 
N-VA luistert naar jou
We willen elke Gooikenaar de kans geven om zijn of haar wensen en noden met ons te delen. Via deze website willen we niet enkel 
denken, maar ook doen. We gaan een engagement aan en zullen dat ook nakomen.

Deze nieuwe website is jullie kanaal, jullie weg naar een mooier Gooik. Maak er gebruik van, wij kijken uit naar jullie inbreng.

www.gooikspreekt.be
Geen internet? Bel ons en we komen langs met de papieren versie.

Op de gemeenteraad van juni stem-
de de N-VA-fractie tegen de goed-
keuring van de reglementen voor de 
gemeentescholen. Dat veroorzaakte 
nogal wat commotie. N-VA Gooik 
licht haar beslissing graag toe.

Met het overgrote deel van de tekst 
hebben we geen moeite, maar wat 
ons zorgen baart is de afwezigheid 
van een duidelijk en dynamisch 
Vlaams karakter voor onze scholen.

Steeds minder Nederlands
In de gemeenten rond Brussel wordt 
er steeds minder Nederlands gespro-
ken. Tot 70 procent van de kinderen 
spreekt thuis geen Nederlands. Daar 
moeten onze gemeentescholen heel 
alert voor zijn.

In de reglementen van de Gooikse 
gemeentescholen wordt niet ver-
meld dat het Nederlands de enige 

gebruikstaal is. Er staat enkel in dat 
“ouders gevraagd wordt hun kinde-
ren aan te moedigen om het Neder-
lands te leren”. 

Verder staat in het reglement: “Kledij 
eigen aan een bepaalde cultuur en/
of levensbeschouwing is toegestaan.” 
Wat zal er gebeuren als bepaalde 
ouders daarover eisen hebben die 
tegen onze Gooikse maatschappijvi-
sie ingaan? Wat als bepaalde ouders 
weigeren om hun kind gemengde 
turn- of zwemlessen te laten volgen? 
Nu al is de gemeente op zoek naar 
een leraar islamitische godsdienst.

De N-VA oordeelt dat hierover niet 
genoeg is nagedacht en dat onze 
Vlaamse eigenheid veel te belangrijk 
is om dit alles ondoordacht te laten 
doorgaan. Enkel de N-VA-fractie 
stemde tegen de reglementen.

Kristel Moonens
OCMW-raadslid
0476 43 35 73

Steve Dehandschutter
gemeenteraadslid

0495 27 57 18

Wim Struelens
gemeenteraadslid

0476 59 96 02

Kristoff Hemelinckx
fractievoorzitter
0468 10 01 76

  Fractievoorzitter Kristoff Hemelinckx vindt dat  
    de Gooikse scholen meer moeten inzetten op het  
    gebruik van het Nederlands.

Gooikse gemeentescholen 
N-VA vraagt meer aandacht voor 
Nederlands



3

www.n-va.be/gooik

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA wil parking dorpsplein behouden
De nieuwe bestemming van het Gooikse dorpsplein 
is al enkele maanden een veelbesproken onderwerp. 
De meeste mensen uit de nabije omgeving van het 
plein willen minstens een deel van de parkeerplaat-
sen behouden. De ondernemers vrezen dat hun 
klanten de weg naar hun zaken niet meer zullen 
vinden, als ze hun wagen elders moeten parkeren.

Slechts veertig mensen vulden de gemeentelijke enquête over het 
dorpsplein in. Onze jongerenafdeling verzamelde daarentegen 
bijna 200 handtekeningen tegen een parkeervrij dorpsplein. 
De gemeentelijke enquête werd voornamelijk afgenomen bij 
bezoekers van het volksmuziekfestival Gooikoorts, terwijl onze 
jongerenafdeling naar de Gooikenaar zelf luisterde.

De kritiek van de N-VA op de plannen van de meerderheid komt 
net nu er nieuwe handelszaken, onder andere een dagbladhan-
del, een dokterspraktijk en een architectenbureau, zich in Gooik 
centrum vestigen. Het is af te wachten hoe die nieuwe Gooikse 
handelaars en hun klanten zullen reageren op de plannen van de 
meerderheid.

Chaos op het plein
Het dorpsplein werd zondag 20 augustus omgetoverd tot een 
reuzenzandbak met een tentzeil over het pleintje voor de kerk. 
De Torenstraat werd afgesloten voor alle verkeer en in de Gooi-
keveldstraat gold een parkeerverbod.

De sfeer was opperbest en de mensen amuseerden zich koste-
lijk. Daar kan niemand iets op tegen hebben. Helaas werd er 

geen rekening gehouden met de bijna 500 deelnemers aan de 
volksmuziekstage. Ruim 200 wagens, caravans en mobilhomes 
probeerden een plaatsje in het centrum te vinden. Het resultaat 
was een ongeziene verkeerschaos.

Alle parkeerplaatsen weghalen geen goed plan
Bij andere recente evenementen (pop-upbar, eerste bevraging 
gemeente) konden bezoekers nog op het plein zelf parkeren. 
In dit geval vond het evenement plaats op de parkeerplaatsen, 
waardoor de nodige chaos ontstond. De gemeente bewees die 
zondag zelf dat het volledig weghalen van de parkeerplaatsen op 
het plein geen goed plan is.

N-VA zet ondernemers in de bloemetjes

De voorbije maanden kregen meer dan 70 Gooikse handelaars 
een prettig bezoekje. De leden van N-VA Gooik brachten hen 
namelijk een boeketje bloemen. “We willen de handelaars 
bedanken omdat ze ondernemen in Gooik en zo de gemeente 

bruisend houden, ook al wordt dat nu te weinig ondersteund en 
gestimuleerd”, zegt bestuurslid Jason Broodcorens.

“Veel handelaars waren blij verrast door ons initiatief. Een aan-
tal van hen gaf dat het gemeentebestuur niet voldoende naar hen 
luistert, dus boden wij een luisterend oor”, vertelt Jason. 

“Het was een heel leerrijke actie. De handelaars zitten boordevol 
goede ideeën die we graag meenemen 
bij de verdere uitwerking van ons ‘plan 
voor Gooik’”, besluit hij.

 Jason Broodcorens
     bestuurslid

Volg ons op Facebook 
Ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!  

Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


