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Gooik: Vlaams en groen

De frontlijn tussen Brussel en Gooik komt steeds dichterbij. Door de demografische druk vanuit Brussel
dreigt onze Gooikse en Vlaamse identiteit te verdwijnen. De laatste jaren ondernam de gemeente hier niets
tegen. Door het lakse beleid, met steun van de andere oppositiepartijen, behoort in de Gooikse scholen het
Nederlands zelfs niet meer tot de prioriteiten.
Snelle en veilige fietsverbindingen

Het Gooikse bestuur haalde ook het versterken van de Vlaamse
identiteit uit de eigen beleidsdoelstellingen. Dat laat zich gelden
bij de veelbesproken ruilverkaveling. Gooik wordt ontwikkeld
tot het privépark van het nabijgelegen Brussels Gewest. Bepaalde
traditionele krachten willen Gooik en Brussel bovendien
koppelen door rechtstreekse tramverbindingen aan te leggen.
Daarom wil N-VA Gooik, over de gemeentegrenzen heen, mee
werk maken van snelle fietsverbindingen en inzetten op meer
parkeergelegenheid aan de invalswegen naar Brussel. Maar we
vragen vooral aandacht voor de lokale economie, zodat
Gooikenaars werk in eigen dorp krijgen. De ontwikkeling van
een eigen O&O-zone (onderzoek en ontwikkeling) moet hierbij
een speerpunt zijn.

Meer mensen aan het werk dichtbij huis

Zeker nu we merken dat de fetisj van het bestuur, de ‘zachte
recreatie’ niet van de grond raakt en al zeker geen extra mensen
aan het werk zet, het zwaar gesubsidieerde Paddenbroek buiten
beschouwing latend. Er is kortom veel werk aan de winkel om
meer mensen op minder grote afstand op hun werkplek te krijgen.

Eetfestijn

Ook in Gooik zelf is een veilig fietsnet nodig. Vooral de assen
Stuyvenberg-3 Egypten, Strijlandstraat-Terlo, BruneaustraatMolenstraat en de Lenniksebaan moeten prioritair krijgen.
Zo kunnen fietsers weer veilig van deelgemeente naar deelgemeente raken. N-VA Gooik gaat ook actie ondernemen voor
veiligere kruispunten met de gewestwegen.

Iedereen gelijk voor de wet

Het sociaal beleid van een gemeente raakt elke burger. Voor de
N-VA is iedereen gelijk voor de wet, waarbij we zwakkeren
steunen en misbruik straffen. Want de enkelingen die misbruik
maken van het systeem, hypothekeren de toekomst van diegenen die het echt nodig hebben. Ook bij de bouwvoorschriften in Gooik mag men niet met twee maten en twee
gewichten werken.
Dat kan natuurlijk alleen maar als de interne keuken van de
beleidsploeg goed georganiseerd is en correct verloopt. De
vernietigende Vlaamse audit van het Gooikse bestuur geeft
duidelijk aan dat ook hier het roer moet omgegooid worden.
U kan er op rekenen, de N-VA blijft waakzaam!
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Innovatief systeem kan
snelheidsduivels ontmoedigen
De snelheidsbeperkingen handhaven
blijft een moeilijk vraagstuk op onze
wegen. De plaatsing van bloembakken
of verkeersdrempels lost het probleem
slechts gedeeltelijk en plaatselijk op.
Het afremmen en weer optrekken van
kruisende voertuigen is bovendien
niet prettig voor de omwonenden. De
gemeente Bonheiden kan echter goede
resultaten voorleggen met een efficiënte
oplossing. Misschien moet Gooik daar
de mosterd halen?
Op een te controleren traject worden in
het wegdek detectielussen aangebracht
die de verderop geplaatste verkeerslichten aansturen. Zolang alle passerende
voertuigen niet boven de toegelaten

snelheid rijden, blijven de verkeerslichten op groen staan. Maar een voertuig
te snel rijdt, springen de verkeerslichten
één minuut lang op rood en moet het
voertuig stoppen. Te hard rijden haalt
dus niets uit.
Meer nog: het te snel rijdende voertuig
wordt ineens verantwoordelijk voor oponthoud van wagens die zich wél aan de
maximumsnelheid hielden. De bestuurders die het systeem negeren mogen
zich aan een fikse boete verwachten
wanneer ze door het rood rijden. Een
ingenieus systeem dus, dat we ook in
Gooik kunnen toepassen zonder dure
snelheidsapparatuur aan te kopen.
Wim Struelens

Rijdt een wagen te snel over het traject, dan wordt hij of zij bestraft met een
minuut wachten voor het rode licht.

Jason Broodcoorens wordt regiocoördinator Jong N-VA
Op 4 maart werd Jason Broodcoorens verkozen tot coördinator van de regio Halle, met alle Vlaams-Brabantse
gemeenten tussen Opwijk, Bever en Beersel. “Als regiocoördinator ondersteun ik de Jong N-VA-afdelingen”,
zegt Jason. “Het is mijn taak om nieuwe afdelingen op te richten en onze jongerenpartij te versterken.”
Het succes van Jong N-VA Gooik stimuleert Jason om hetzelfde
effect te creëren in andere gemeenten: “Mijn topprioriteit is om
in 2018 in elke gemeente een aantal jongeren op de kieslijst te
zien staan, zodat de belangen van onze jeugd ten volle verdedigd
worden.
Daarnaast mag je ook acties tegen de verfransing van de
Vlaamse Rand verwachten. Het is van groot belang dat hier nú
wordt op gereageerd, voor het te laat is.”

“Ik wil in 2018 ook
jongeren op de
kieslijsten zien.”
Jason Broodcoorens, coördinator

N-VA: actief in de gemeenteraad
De N-VA-fractie in de gemeenteraad gaat niet alleen in tegen meerderheidsvoorstellen. Met de regelmaat van de klok schuiven we
ook – met veel inzet en overtuiging – eigen voorstellen naar voren. Daarmee springen we uit de band op de oppositiebanken.
Wenst u meer te weten over onze activiteiten in de gemeenteraad? We informeren u graag van hetgeen te gebeuren staat in de
gemeenteraad en luisteren graag naar uw voorstellen. Contacteer dus gerust onze mandatarissen. U vindt hun gegevens op
www.n-va.be/gooik.

gooik@n-va.be
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Jong N-VA Gooik valt in de prijzen
Op 4 maart mocht Jong N-VA Gooik de Welpennestprijs in ontvangst nemen. Deze prijs wordt uitgereikt aan de meest actieve afdelingen van Jong N-VA
van het afgelopen jaar. Op z’n minst opmerkelijk,
want de afdeling is pas in september 2016 opgericht.
Maar een overzicht van wat Jong N-VA Gooik bereikte, toont aan dat ze de prijs niet gestolen hebben.
 De jongerenafdeling drong met succes aan op de aankoop van

camera’s om sluikstorten tegen te gaan.

 Ook de eis voor buurtinformatienetwerken werd van onder

het stof gehaald.

 Het voorstel om vacatures voor jobstudenten bij de gemeente

openbaar te maken, om vriendjespolitiek te voorkomen, kon
op veel bijval rekenen.
 Sinterklaas en zijn échte Zwarte Pieten werden in de
bloemetjes gezet om onze tradities in ere te houden.
 De jongeren stelden zichzelf voor aan de Gooikenaar met een
leuke kroegentocht.
 Zes Pajotse jongeren trokken een dag op in het Vlaamse en
federale parlement. Ook het kabinet van minister Jan Jambon
kreeg bezoek van hen, samen met onze fractieleider Kristoff
Hemelinckx. Dat gebeurde in het kader van Zuiddag.
 De jongerenafdeling slaagde erin om Theo Francken naar
Gooik te halen, voor een lezing in een volle Cultuurschuur.

De N-VA-jongeren haalden onder meer Theo
Francken naar onze gemeente voor een lezing.

Jong N-VA is op dreef, laat dat duidelijk zijn. Dankzij de Gooikse
succesformule waarbij N-VA en Jong N-VA nauw samenwerken, mochten we vorig jaar trouwens een derde meer bezoekers
verwelkomen op ons eetfestijn. En ons ledenbestand groeide met
15 procent!

Gooik die Stille?

N-VA wil gemeente weer doen bruisen
Vier voorstellen voor een levendig Gooik
 Gooik telt vier muziekkorpsen, allen gesubsidieerd door de

gemeente. Laat die bij beurtrol elke zondag op een vast uur
spelen, bijvoorbeeld 15 mei tot 15 september. De horecazaken
aan het plein kunnen tafels, stoelen, parasols en bediening
voorzien.

 Geef jong Gooiks muzikaal talent alle kansen door op het

kerkplein regelmatig een vrij podium te organiseren. Een
jaarlijkse wedstrijd voor fanfares of brassbands – of waarom
niet klassieke muziek? – zou ook een leuk evenement zijn. De
gemeente kan dit zelfs koppelen aan een themawandeling.

 Met hulp, steun, en kennis van de muziekacademie en

Waar is de tijd dat er in het centrum van deelgemeente Gooik nog van alles te beleven viel? Feesten,
fuiven, mensen op de straat. Behalve met Gooikoorts, de pareltjesworp en de jaarmarkt lijkt het
dorp in slaap gevallen. De meerderheid denkt het
probleem te kunnen oplossen door het kerkplein
parkeervrij te maken en een parking achter zaal De
Vrede aan te leggen. Maar dat alleen zal geen soelaas
brengen. Daarom lanceert de N-VA enkele voorstellen om onze gemeente weer wakker te schudden.

Muziekmozaïek kunnen we ons aan folk en jazz wagen. Maar
ook theater, poëzie of beeldende kunsten kunnen leuke evenementen opleveren.

 Maak het plein levendiger en gezelliger met groene hoekjes

en banken. Scherm het plein af van het langsrijdende verkeer
zodat ook onze kinderen er veilig zijn. Ik ben
zeker dat er volk op af komt en dat ze er
zullen blijven hangen zoals vroeger na de
hoogmis.
Kristoff Hemelinckx
Fractieleider gemeenteraad

www.n-va.be/gooik

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.
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Gemeente:

Tel.:
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Geboortedatum:
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