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GOOIK
V.U.: KRISTOFF HEMELINCKX, ZIJPSTRAAT 53 1755 GOOIK

N-VA: (H)eerlijk Vlaams
Beste Gooikenaar,

Net als zovele anderen heeft u wellicht onze internetpagina 
‘Gooik spreekt’ al bezocht. Misschien heeft u ook de vragenlijst 
beantwoord. Wij zijn u daarvoor dankbaar. Want, of het nu 
ging over ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid, milieu of 
ouderenzorg: uw reacties waren massaal en vaak vergezeld van 
zeer opmerkelijke voorstellen of commentaar. Met het zicht op 
de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn uw reacties voor 
ons bijzonder waardevol.

Uit deze honderden antwoorden komt steeds één gemeenschap-
pelijk verlangen naar boven, namelijk de wens tot verandering in 
onze gemeente.

De N-VA kan en wil deze verandering doorvoeren. De afgelo-
pen jaren hebben wij veel geleerd en expertise opgedaan. Wij 

voelen ons klaar om samen met u een nieuw beleid te voeren dat 
gedragen zal worden door een langetermijnvisie. Een beleid dat 
respect toont voor elke Gooikenaar en elke inwoner op dezelfde 
wijze zal behandelen. De N-VA zal zorgen voor eerlijkheid en 
rechtlijnigheid in een bestuur dat de tering naar de nering kan 
zetten.

En ja, wij beseffen maar al te goed 
dat deze opdracht niet gemakkelijk 
is en dat we hiervoor een massa 
werk moeten verzetten, maar 
samen met u kunnen wij deze taak 
aan.

Heeft u een vraag voor N-VA Gooik?  
Contacteer dan een van onze raadsleden

Ellen MATHIEU
voorzitter N-VA Gooik

Ellen MATHIEU
Voorzitter N-VA Gooik
ellen.mathieu@n-va.be
0495 28 10 91

Steve  
DEHANDSCHUTTER
Gemeenteraadslid
steve.dehandschutter 
@n-va.be
0495 27 57 18

Kristel MOONENS
OCMW-raadslid
kristel.moonens@n-va.be
0476 43 35 73

Wim STRUELENS
Gemeenteraadslid
wim.struelens@n-va.be
0476 59 96 02

Kristoff HEMELINCKX
Gemeenteraadslid, raadgever 
vicepremier Jan Jambon
kristoff.hemelinckx@n-va.be
0468 10 01 76
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Wat met de integratie van het OCMW in de  
gemeentediensten in Gooik?
Na het tumult rond de auditaffaire in Gooik hebben we serieuze bedenkingen bij de integratie van het 
OCMW in de Gooikse gemeentediensten. Dat het een goed voorstel is van Liesbeth Homans, daar twijfelt 
niemand aan. Maar in Gooik lijkt het beter om eerst de organisatie van de gemeente aan 
te pakken vooraleer een goedwerkend OCMW hierin mee te laten draaien.

Binnen het OCMW worden de te volgen regels goed nageleefd en opgevolgd. Maar nu de resultaten van de 
audit binnen de gemeentediensten gekend zijn, vreest de N-VA dat het OCMW als goede organisatie in een 
slecht kader geplaatst wordt. Het zal opletten zijn dat de juiste bekwame mensen op de juiste plaats gezet 
worden.

De Gooikenaar kan er alvast op rekenen dat wij deze inkanteling van het OCMW in de gemeente nauwlet-
tend opvolgen, zodat de rechten van elke burger op een gelijke manier verzekerd worden.

Horen, zien en …
Vooral niets in de doofpot steken. Dat is de transparantie waarvoor de N-VA staat in Gooik. En of het 
nodig is. Onderzoek van Audit Vlaanderen legt bloot dat er in Gooik al jaren een beleid wordt gevoerd 
waar belangenvermenging en vriendjespolitiek bij openbare aanbestedingen alle kansen krijgen. Een 
tweede, diepgaand onderzoek heeft daarvoor aanwijzingen gevonden die werden voorgelegd aan het 
parket. 

 
 
 

Intern onderzoek
In een poging om dit dossier in de doofpot te stoppen, voerde 
de burgemeester een intern onderzoek. Hierin werden de 
zogezegde schuldigen aangeduid en gestraft. Dit onderzoek 
heeft echter geen enkele waarde, aangezien de onderzoeker, 
de burgervader zelf dus, betrokken partij is en uiteraard de 
eigen verantwoordelijkheid en die van zijn schepenen niet 
wilde onderzoeken. Nochtans moet elke openbare aanbeste-
ding beslist en ondertekend worden door het schepencollege. 
Veel groter dan dit kan een verantwoordelijkheid niet zijn. 
Snel een zondebok aanduiden om de eigen schuld te verdoe-
zelen is ongehoord en respectloos naar het gemeentepersoneel 
toe.

Wij stellen vast dat de normvervaging enorm groot is gewor-
den, doordat te lang dezelfde mensen aan de macht zijn. Het 
bestuur is niet meer in staat om het verschil te maken tussen 
‘wat goed is voor de inwoners’ en ‘wat goed is voor de eigen 
macht en glorie’. We kunnen dan ook niet op hen rekenen 
om de waarheid aan het licht te brengen. Ze hebben er des-
tijds bij de diefstal van 9 000 euro uit de gemeentekas geen 
moeite voor gedaan, en dat gebeurt nu ook niet. 

Enkel N-VA keurt advies Audit Vlaanderen goed
Het advies van Audit Vlaanderen om zich als gemeente  
burgerlijke partij te stellen, werd enkel door de N-VA goed- 
gekeurd. De burgemeester en  
schepenen, samen met alle gemeente- 
raadsleden van CD&V en verenigd 
blauw, lachten dit advies zonder enige 
schroom weg. Hierdoor kunnen uw 
rechten niet verdedigd worden. Wij 
rekenen dan ook volop op het parket 
om snel duidelijkheid te brengen. De 
N-VA blijft ondertussen zorgen voor 
een eerlijk beleid, een eerlijk Vlaams 
beleid.

Steve DEHANDSCHUTTER, 
gemeenteraadslid

Kristel MOONENS, 
OCMW-raadslid
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Het ene gras 
kost meer dan 
het andere …
195 000 euro betaalt de  
gemeente voor het zone- 
vreemd voetbalterrein van 
Strijland met daarop een 

sloopklare ‘kantine’. Dat komt neer op 11 euro/m². Daarbij moet 
de gemeente nog eens geld uitgegeven voor het regulariseren 
van dit stuk weidegrond naar recreatiezone. 

In dezelfde straat en voor dezelfde categorie van grond (agra-
risch gebied) betaalde de gemeente onlangs amper 3,50 euro/m2 
aan de onteigenden voor de aanleg van een fietspad. 

Om de gronden te verwerven voor de toekomstige parking 
achter café De Vrede, wil de gemeente 338 euro/m2 betalen voor 
een stukje bouwgrond en 7,60 euro/m2 voor de weide waarop de 
uiteindelijke parking moet komen.

Ja, er bestaat dus wel een verschil tussen Gooikenaars. Al 
beweert het gemeentebestuur het tegenovergestelde, de cijfers 
bewijzen het.

Paddenbroek: de superserre van 2 miljoen euro
Op de gemeenteraad van februari bleek dat de totale 
kostprijs voor de superserre die burgemeester en 
schepenen rond dit oude gebouw willen laten bouwen, 
in totaal meer dan 2 miljoen euro zal kosten. De 
vergoeding voor de architect is zwaar overdreven, 
namelijk 10 procent op de totale verbouwingskost en 
nog eens 20 000 euro voor de controle op de technie-
ken. De Gooikenaar zal wel betalen. 
De burgemeester stelt het hele project voor als een complex voor 
natuureducatie voor de Gooikenaars. De fractievoorzitter van 
de meerderheid haalt steeds weer de vele subsidies aan die Gooik 
hiervoor krijgt, maar zoals iedereen weet is het de burger die 
bijdraagt aan deze subsidies, dus betalen moet de Gooikenaar 
uiteindelijk toch.

N-VA stelt goedkopere alternatieven voor
De N-VA vindt dat zo’n kost niet te verantwoorden is en eist dat Padden-
broek in hoofdzaak voor de eigen bevolking moet dienen. Zo kan het voor 
veel minder geld uitgebouwd worden tot een ontmoetingscentrum voor 
senioren. Daarnaast kan Paddenboek een unieke locatie zijn om onze jeugd 
eindelijk haar fuifzaal te geven, veilig en weinig storend. Alle Gooikse  
verenigingen moeten er kunnen beschikken over gratis vergaderaccom-
modatie. Maar nee, de heren op het schoon verdiep van het gemeentehuis 
hebben blijkbaar te lang met hun hoofd in de serre gezeten.

Wim STRUELENS,  
gemeenteraadslid

Wim STRUELENS,  
gemeenteraadslid

Kristoff HEMELINCKX,  
gemeenteraadslid

The sky is the limit
Er staat geen rem meer op de bouw van appartements- 
blokken in Gooik. Het valt bij verschillende betwiste  
bouwprojecten op dat de bouwheren voluit door het bestuur  
gesteund worden terwijl de buren, met opmerkingen of  
vragen, opzij geschoven worden. Dit terwijl er voor deze 
projecten minstens vragen gesteld kunnen worden bij de 
volledige conformiteit met de wetgeving.

Een van de meest in het oog springende voorbeelden is de 
nieuwbouw tegenover de kerk in Strijland, waar de procedures 
nog lang niet gedaan zijn, maar het gebouw er al staat. Een 
ander voorbeeld is de voorziene bouw in de Vollezelestraat 
in Oetingen waarbij meerdere regels met de voeten getreden 
worden.

Het meest opmerkelijk is de gang van zaken op zittingen van 
de provinciale commissie waar beroepen tegen zulke zaken 
besproken worden. Daar wordt gepleit voor projecten van  
projectontwikkelaars tegen de belangen van de eigen burgers 
in. Wij vinden het ongehoord dat voor bepaalde dossiers  
getracht wordt de gewone administratieve weg te omzeilen.

De N-VA is duidelijk: elke Gooikse burger moet gelijk  
behandeld worden.

Kristoff HEMELINCKX,  
gemeenteraadslid
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


