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Voorwoord

Beste Gooikenaar,

Het jaar loopt nu helemaal ten einde, en 
dan kunnen we naar goede gewoonte 
eens terugblikken op het voorbije jaar.

De meeste mensen blikken met een 
goed gevoel terug op alle ervaringen en 
herinneringen van het afgelopen jaar. 
Maar het mag niemand verwonderen 
dat er in ieders omgeving ook mensen 
kunnen zijn die het liefst de bladzijde 
van 2016 zo snel mogelijk omslaan. 

Daarom is het zo belangrijk dat we in 
onze kleine dorpsgemeenschap het 
geluk hebben dat mensen nog “goei-
edag” zeggen, de hand opsteken of er 
simpelweg voor mekaar zijn als iemand 
het nodig heeft. 
Voor de N-VA is dat het belangrijkste 
wat ons te doen staat in de toekomst: 
gemeenschap vormen, er voor zorgen 
dat Leerbeek, Strijland, Kester, Oetin-
gen en Gooik nog die warme leefkernen 
kunnen blijven waar mensen mekaar 
“soigneren”.

In naam van het voltallige N-VA-bestuur 
wens ik elke Gooikenaar een mooi 
einde jaar, waarin we met veel positi-
visme vooruit kijken naar een prachtig 
2017.

Ellen Mathieu
voorzitter N-VA 
Gooik

N-VA in Gooik

Klein maar dapper
Met drie zitjes in de gemeenteraad lijkt het voor de N-VA moeilijk om 
te wegen op het beleid. Schijn bedriegt, want onze inzet heeft resultaat. 
Onze fractie valt het best te omschrijven als ‘Klein maar dapper’. Een 
kort overzicht van wat onze actieve gemeenteraadsleden al bereikten. 

  Zo werd het Nederlands officieel vast-
gelegd als voertaal in de toerismecel 
Pajottenland & Zennevallei, omdat de 
toetreding van een faciliteitengemeente 
deze cel zou kunnen verfransen.

  We lieten het gemeentelijk uitleenregle-
ment aanpassen, nadat we ontdekten 
dat Gooikse tenten ook voor Brusselse 
evenementen gratis uitgeleend werden.

  Onder impuls van de N-VA zal aan 
de Gooikse schooldirecties gevraagd 
worden om er op toe te zien dat enkel 
het Nederlands gebruikt wordt in onze 
scholen. 

  De gevaarlijke verkeerssituatie aan de 
Belletriene wordt opgelost: er komen 
slimme verkeerslichten. Daar drong de 
N-VA op aan. 

  We vroegen het schepencollege een 
reglement uit te werken om aan de 
ophaalplaatsen aan Gooikse scholen 
de automobilisten hun motor niet te 
laten draaien. De gezondheid van de 
kinderen en andere wachtende ouders 
gaat voor.

  We verzetten ons tegen de toetreding 
van Gooik tot de Brusselse Hoofdste-
delijke Gemeenschap. Dit werd toch 
goedgekeurd door alle anderen partij-
en, buiten de N-VA!

  De N-VA was vooral hard voor het 
gemeentelijke budgettaire fiasco. Ook 
hier roeide onze partij als enige tegen 
de stroom in.

Wantoestanden aanklagen, fouten verbe-
teren, fabeltjes weerleggen, de risico’s van 
verfransing, vervreemding en verstedelij-
king vermijden, daar zetten wij ons voor 
in. Maar we doen dit steeds op een kriti-
sche constructieve manier gebaseerd op 
feiten en niet op vermoedens. Zo waken 
wij erover dat Gooik Vlaams en landelijk 
kan blijven.

Kristoff  
Hemelinckx
Fractievoorzitter 

Wist je dat ...
 ... Jong N-VA een maand na de opstart al uitbreidt? Jade Stas uit Strijland 
vervoegt de rangen van onze jongerenafdeling.
 ... het eetfestijn van de N-VA dit jaar 35 procent meer bezoekers mocht 
ontvangen?
 ... elke gevangenisstraf in België terug kan uitgevoerd worden dankzij  
het masterplan Gevangenissen, onder andere het werk van onze  
fractieleider Kristoff Hemelinckx op het kabinet van Jan Jambon?



2

gooik@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Explosieve boerenliefde
Onlangs werden zeven obussen ontdekt op de werf van de nieuwe 
school in Strijland. Ontmijningsdienst DOVO vroeg de gemeente om 
een geschikt terrein aan te duiden, waar de bommen gecontroleerd 
tot ontploffing gebracht konden worden.

Zonder enig overleg met de landeigenaar wees men een gerooid 
aardappelveld aan. In een aanpalende weide stonden 23 drachtige 
koeien te grazen, dieren die tot de veestapel van dezelfde landbouwer 
behoorden.

De explosies waren zo hevig dat, naast een diepe krater in het veld, 
volgens de betrokken landbouwer ook een groot aantal koeien een 
miskraam kreeg. Hij verklaart ook dat één koe hierbij gestorven is. 
De krater werd na de operatie niet gedempt.

Afgelegen woningen en rustige woonwijken in de nabijheid van grote verkeersassen zijn het ideale  
werkgebied voor rondtrekkende dievenbendes. En dat voelen we regelmatig. 

Het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur nu pas werk maakt van Buurtinformatienetwerken. In het 
N-VA-programma  bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd dit reeds uitdrukkelijk vermeld. Ook  
Jong N-VA Gooik haalt dit nu aan. Jason Broodcoorens: “Voor ons blijft dit een belangrijk punt, maar we 
willen de meerderheid onze volledige medewerking aanbieden bij de uitwerking van deze netwerken.”

Buurtinformatienetwerken verbinden de buren in de verschillende woonwijken met elkaar om zo samen 
toe te zien op de veiligheid in de buurt en eventuele verdachte handelingen aan elkaar en de politie te 
melden. In verschillende buurgemeenten heeft dit project zijn nut al bewezen.  Dergelijke vormen van 
burgerparticipatie zijn voor N-VA Gooik cruciaal om onze gemeente veilig te houden.

Eindelijk: buurtinformatienetwerken

Jong N-VA steunt de Gooikse middenstand
De vele kleine zelfstandigen die het gemeentecentrum levend hielden, zijn uitgeweken of verdwenen, 
met een dode dorpskern tot gevolg.  

Jong N-VA Gooik hecht veel belang aan ondernemende Gooikenaars en wil de overgebleven cafés en restaurants ten volle 
steunen, door onder andere bestuursvergaderingen te laten plaatsvinden in de lokale horeca en allerlei specifieke acties, zoals 
een kroegentocht. 

Op zaterdag 3 december bezochten de Jong N-VA’ers álle Gooikse cafés. “Enerzijds willen we hiermee de middenstand  
steunen, anderzijds willen wij via deze weg te weten komen wat er leeft bij de man in de straat”, aldus de Jong N-VA’ers.

Jason Broodcoorens

Wim Struelens

Prettige feestdagen! 
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Rapport van het gemeentebestuur: gebuisd
Begin dit jaar heeft de gemeente Gooik bezoek gekregen van Audit Vlaanderen. Dit is een onafhankelijke 
instelling die controles houdt bij alle Vlaamse gemeenten. Zij controleren onder meer de financiën en de 
organisatie van de administratie om na te gaan of alles correct verloopt. Vooral de openbare aanbestedingen 
worden hierbij grondig gecontroleerd.
Na haar bezoek maakt Audit Vlaanderen een rapport op met 
haar bevindingen. Dit rapport moet dan besproken worden op 
de gemeenteraad. Het bestuur beloofde ons om dit ‘na de zomer’ 
te doen.

Ondertussen is de herfst al voorbij en werd er nog steeds niets 
voorgesteld.  We stellen ons de vraag waarom dit zolang duurt. 
De N-VA vraagt totale transparantie zoals ze deze ook zelf zou 
geven. Door dit achter te houden ontstaat de indruk dat er iets 
grondig fout zit.

Bronnen binnen Audit Vlaanderen bevestigen dit. Onze 
gemeente zou tot nu toe het slechtste rapport hebben van alle 
gecontroleerde administraties.  De N-VA is niet verwonderd over 
deze conclusie. 

• De administratie is slecht georganiseerd en laat te veel 
mogelijkheden voor fraude toe.

•  In 2014 is 9 000 euro op mysterieuze wijze verdwenen uit de 
gemeentekluis. Een poging om dit in de doofpot te steken, 
mislukte, mede dankzij onze waakzaamheid.

•  Een modern en correct personeelsbeheer is onbestaande in 
de gemeentediensten.

Het huidige bestuur heeft bijna 30 jaar de tijd gehad om zich te 
organiseren. Tijd voor verandering.

N-VA Gooik wil er in de toekomst volop aan werken om deze 
situatie recht te zetten.

Steve Dehandschutter

Ook sociaal de kracht van verandering 
Ook in het OCMW verzet de N-VA veel werk, maar we gaan verder dan enkel meedraaien in de OCMW-
raad. Kristel Moonens: “Samen met de werkgroep Sociale Zaken binnen de N-VA en de jongeren van Jong 
N-VA werken we volop aan een integraal programma over senioren-, zieken- en jeugdthema’s.” 

Enkele van onze voorstellen zijn:
 Aanpassen van de mobiliteitsvoorzieningen voor senioren om isolement tegen te gaan.
 Het uitbreiden van de speelruimtes voor de jeugd in elke deelgemeente. 
 De nodige ruimte creëren voor jeugdbewegingen.
 De ondersteuning uitbouwen voor de Gooikse verenigingen om samen te werken aan een actievere gemeente.
  Het organiseren van zogenaamde babbelboxen,  waar elke Gooikenaar zijn mening kan geven, los van politiek, voor en door de 

burger.

Kristel Moonens

Indien u ook mee wil werken aan de toekomstplannen voor onze gemeente,  
horen we dat graag van u! In de loop van 2017 zal u hier volop de kans toe 
krijgen, maar onze raadsleden en bestuursleden hebben zoals steeds een 
luisterend oor voor u. 
 
U vindt hun contactgegevens op onze website www.n-va.be/gooik.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

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:     /     /


