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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Gooikenaar,

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
nog maar goed en wel voorbij, of de 
volgende campagne, deze keer voor 
de Vlaamse, federale en Europese 
verkiezingen, draait op volle toeren. 
We zijn bijzonder trots dat we onze 
vorige voorzitter, Ellen Mathieu, van 
wie ik de fakkel met plezier over-
neem, naar voren kunnen schuiven 
als kandidaat voor het Vlaams Parle-
ment. Ellen heeft de voorbije jaren al 
bewezen dat ze over een grote portie 
doorzettingsvermogen beschikt en 
dat ze een sterke vrouw is die haar 
mannetje kan staan. Steunt u Ellen 
ook, zodat ze ook in Vlaanderen Gooik 
mee verder op de kaart kan zetten? 
Op die manier willen we niet alleen 
lokaal, maar ook op het regionale 
niveau ijveren om het Vlaamse  
karakter van onze prachtige ‘parel 
van het Pajottenland’ te verzekeren.

Hoewel we op 14 oktober onze 
aanwezigheid in de gemeenteraad 
versterkt hebben, kunnen we zeker 
en vast niet op onze lauweren rusten. 
De absolute meerderheid binnen de 
gemeenteraad vraagt een sterke 
oppositie, nu meer dan ooit. De kiezer 
heeft deze belangrijke verantwoorde-
lijkheid integraal bij ons gelegd. Een 
taak die we met hart en ziel zullen 
vervullen. Gooik (h)eerlijk Vlaams 
houden door constructief oppositie te 
voeren en onze positieve ideeën naar 
voren te brengen: dat is waar we voor 
staan.

Julie Verdood
Voorzitter  
N-VA Gooik

De verkiezingen van mei komen razendsnel dichterbij. Tijd om onze 
Gooikse kandidaat in de kijker te zetten.

Ellen Mathieu (36 jaar) is mama van vier 
en partner van Frederik Tielemans. Nadat 
ze meerdere jaren actief was achter de 
schermen, treedt ze nu uit de schaduw als 
kandidaat voor het Vlaams Parlement. 
Ellen legde in januari de eed af als  
gemeenteraadslid. Als lid van het nationale 
partijbestuur van de N-VA geeft ze ook de 
nationale politiek van heel nabij mee vorm. 

Een hart voor onderwijs
Als mama van vier kinderen is het geen 
verrassing dat onderwijs Ellen nauw 
aan het hart ligt. “Elk kind verdient alle 
kansen volgens zijn eigen talenten, op 
zijn eigen ritme. In plaats van nivellering 
binnen het onderwijs moeten we streven 
naar opwaardering in het belang van elk 
kind. Zij zijn de bouwstenen van onze 
toekomst, die moeten we koesteren. Niet 
enkel de leerlingen, maar zeker ook de 
inspanningen van de leerkrachten verdie-
nen onze waardering. We moeten hen alle 
mogelijke middelen bieden om hun nobele 
taak werkbaar te houden”, zegt Ellen.

Verantwoord sociaal beleid
Ook een goed sociaal beleid vindt Ellen 
belangrijk. “We moeten zorgen voor een 
vangnet voor wie het echt nodig heeft en 
een traject uitstippelen om zorgbehoeven-
den zo goed en zo snel mogelijk opnieuw 
in de maatschappij te laten meedraaien. 
Ik wil me extra inzetten om erop toe te 
zien dat dit op een verantwoorde manier 
gebeurt.”

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
“Er is de afgelopen jaren veel werk 
verricht, zowel in de federale als in de 
Vlaamse regering, maar er ligt nog veel 
werk op tafel”, zegt Ellen. “Ik wil daar-
bij alle mogelijke steun geven aan onze 
Vlaamse lijst om dit werk te kunnen 
verderzetten. We moeten de ingeslagen 
weg verder volgen en zorgen dat  
Vlaanderen leefbaar blijft voor iedereen.”

Ellen Mathieu
10de opvolger Vlaams Parlement

Ellen Mathieu: 
uw kandidaat op 26 mei

N-VA Gooik blijft voor u werken (p. 2)
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N-VA Gooik blijft voor u werken
In het voorjaar organiseerde onze lokale afdeling bestuursverkiezingen. Wij stellen u dan ook trots onze nieuwe voorzitster voor: 
Julie Verdood. Zij zal ons team de komende jaren leiden, met de ondersteuning van Ellen Mathieu als onder-
voorzitter. Ook het jongerenbestuur werd opnieuw samengesteld. Hier neemt Bert Vandersteen de fakkel over 
van Jason Broodcoorens, die verkozen is als gemeenteraadslid.

“Ik bedank iedereen voor het vertrouwen en kijk ernaar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Tegelijk ben 
ik zeer tevreden dat ik steeds een beroep kan doen op de ervaring van Ellen, onze ondervoorzitter. Ik wil onze 
partij verder ontwikkelen tot een (h)eerlijk Vlaamse partij met een warm hart voor elke Gooikenaar. Wij zullen 
blijven werken aan de verandering die Gooik nodig heeft.”

Steve Dehandschutter
Fractievoorzitter
steve.dehandschutter@n-va.be
0495 27 57 18
Ruimtelijke ordening, financiën, sport, 
gemeentewerking

Kristoff Hemelinckx
kristoff.hemelinckx@n-va.be
0468 10 01 76 
Cultuur, toerisme, milieu en landbouw, 
gelijke kansen

Ellen Mathieu
ellen.mathieu@n-va.be
0495 28 10 91
Onderwijs, woonbeleid, Vlaams karakter, 
buurt- en streekontwikkeling

Philippe De Cock
philippe.decock@n-va.be
0475 70 02 49 
Openbare werken, mobiliteit, lokale 
economie, juridische aspecten

Jason Broodcoorens
jason.broodcoorens@n-va.be
0477 22 36 63
Politie, integratie, jeugd, communicatie en ICT

Kristel Moonens
kristel.moonens@n-va.be
0476 43 35 73
Welzijn en gezondheid, dierenwelzijn, 
senioren en gezin

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad
Wenst u iets op de Gooikse politieke agenda te zetten? Contacteer dan uw N-VA-vertegenwoordigers in de 
gemeente- en OCMW-raad. Elk van hen legt zich toe op bepaalde onderwerpen.

Jan Schets, Philippe De Cock, Kristoff Hemelinckx, Bruno François, Rudy Nieubourg, Julie Verdood, Wim Struelens, Ellen Mathieu, 
Steve Dehandschutter, Jason Broodcoorens. Niet op de foto: Kristel Moonens, Joke Delrue, Geert De Slachmuylder, Bert Vandersteen. 

Julie Verdood, voorzitter N-VA Gooik
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N-VA Gooik zet ruilverkaveling weer  
op de politieke agenda
De bedoeling van onze burgemeester, samen met de vroegere minister van Landbouw, om de ruilverkave-
ling in Gooik rond te krijgen, stuit op steeds meer weerstand. Met die ruilverkaveling zouden verschillende 
landbouwpercelen samengevoegd worden om zo een meer industriële landbouw mogelijk te maken. N-VA 
Gooik is tegen de ruilverkaveling. Wij willen duurzame landbouw met kwaliteitsproducten waarvoor onze 
boeren een correcte prijs krijgen. Dat tegenover de industriële massaproductie met een enorme ecologische 
voetafdruk die het gevolg zou zijn van de ruilverkaveling. 

Op aangeven van N-VA Gooik werden er bijna duizend  
bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend bij de gemeente en 
de Vlaamse Landmaatschappij. Ook in het Vlaams Parlement 
komt het project steeds meer onder vuur te liggen nu de betrok-
ken minister verschillende parlementaire vragen erover kreeg. 
De meerderheid van de landbouwers die tien jaar geleden het 
project aanvroegen, is ondertussen niet langer actief of verzet 
zich nu zelfs tegen het project. Lokaal wordt de weerstand dus 
steeds groter, waardoor de vraag kan worden gesteld waarom de 
Gooikse meerderheid dit project, dat de Gooikenaar duidelijk 
niet wil, koste wat het kost wil doorduwen. 

N-VA stelt alternatieven voor
Op de gemeenteraad van 5 februari stelde N-VA Gooik alter-
natieven voor de ruilverkaveling voor. “We willen geenszins 
het kind met het badwater weggooien, want we kunnen het 
reeds geleverde werk gebruiken voor een nieuw project”, legt 
gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx uit. “Daarom willen we 
een gemeenteraadscommissie oprichten die zal beslissen over 
de aanpak van het nieuwe project dat wél elke Gooikenaar ten 
goede zal komen. Voor de N-VA moet de burger mee kunnen 
beslissen over een project met zulke financiële en ruimtelijke 
impact.”

Op de gemeenteraad werd het voorstel van de N-VA helaas van 
tafel geveegd, ook door de nieuwe raadsleden, die blijkbaar 
allemaal strak in het gareel van burgemeester Doomst moeten 
lopen. Voor ons is het duidelijk: u 
moet hierin het laatste woord krijgen. 
U hebt zich zeer duidelijk uitgesproken 
tegen de ruilverkaveling en we zullen 
u daarin onvoorwaardelijk blijven 
steunen.

Kristoff Hemelinckx 
Gemeenteraadslid

Lokaal wordt de weerstand tegen de ruilverkaveling steeds groter, 
maar de meerderheid wil het project koste wat het kost doorduwen.

Een onbezorgde oude dag
Vrijdag 24 mei om 20 uur
Baljuwhuis, Brusselstraat, 1570 Galmaarden

Zal u later voldoende pensioen hebben om te kunnen genieten van een onbe-
zorgde oude dag? Wij vinden het tijd om enkele misverstanden uit de wereld te 
helpen. N-VA Gooik, Galmaarden, Herne, Pepingen en Bever slaan voor deze 
thema-avond de handen in elkaar.

Kamerlid Jan Spooren (4de plaats Kamerlijst), pensioenspecialist van de N-VA, en 
Vlaams Parlementslid Peter Persyn (1ste opvolger Kamerlijst), gespecialiseerd in 
ouderenzorg, komen op 24 mei naar Galmaarden. Zij komen u haarfijn uitleggen 
hoe de N-VA onze pensioenen betaalbaar wil houden. Na de uiteenzetting zal 
u zich een helder beeld kunnen vormen van de uitdagingen die zich stellen, de 
oplossingen die we voorstellen en de maatregelen die we al namen. De toegang is 
gratis en iedereen is welkom, ook niet-leden!
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Vlaams-Brabant. 

n-va.be/verkiezingen

Nadia 
SMINATE
Londerzeel

Vlaams 
volksvertegenwoordiger

2de plaats
Vlaams Parlement

Kristien  
VAN VAERENBERGH
Lennik 

Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Ben
WEYTS
Beersel

Vlaams minister

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Theo 
FRANCKEN
Lubbeek

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


