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Afgelopen jaar bedroeg de gemeente-
lijke toelage voor onze kerken circa  
75 000 euro.

N-VA Gooik vindt deze inspanningen 
helemaal niet nutteloos. Of men nu  
gelovig is of niet, de kerken zijn een 
deel van onze socio-culturele achter-
grond en zijn bakens in ons landschap.  
Ze wijzen diegenen die van andere 
oorden komen erop dat bij ons  
bepaalde waarden en gebruiken heer-
sen waarvoor wij respect vragen.

Om onze kerken op een betaalbare 
wijze in stand te houden, moeten 
er naast de erediensten ook andere 
activiteiten kunnen plaatsvinden.  
Dit gebeurt al in Strijland en Gooik. 
Maar er kan meer. N-VA Gooik heeft er 
op de gemeenteraden herhaaldelijk op 
aangedrongen om over alle partij-
grenzen heen oplossingen voor onze 
kerken te zoeken.

Tot nu toe weigert het CD&V-bestuur 
echter onze medewerking.

Dure kerken
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De helft van de legislatuur zit erop. De N-VA deed het helemaal niet slecht in 
Gooik. 

Maand na maand hebben we op de  
gemeenteraad onze stem laten horen. 
We steunden wat goed was maar 
keurden af wat volgens ons nadelig is 
voor u. 

Onze tussenkomsten zijn zoals we zelf 
zijn: rechtuit, eerlijk en gefundeerd. 

Dat de meerderheid hier dikwijls mee 
verveeld zat, bevestigt onze inspan-
ningen. Het aantal klachten waarvoor 

de gouverneur ons gelijk 
gegeven heeft, toont onze  

bekommernis voor 
Gooik aan.

Maar het duurt nog drie 
jaar alvorens de kiezer 

mag oordelen. De 
uitdagingen zijn 
niet de minste.

LENING NA LENING
De evolutie van de gemeentefinanciën 
is niet goed. Lening na lening stapelt 
zich op om te veel en te dure projecten 
te realiseren. De ruilverkaveling geeft 
de Gooikenaar rillingen om wat komen 
zal, zowel voor hemzelf als voor het 
landschap. 

De plooien tussen landbouw, natuur 
en recreatie moeten gladgestreken 
worden. De aanpak van de dorpsker-
nen moet nauwgezet worden opge-
volgd, zodat onze kinderen en klein-
kinderen niet hoeven te leven met de 
fouten die vandaag gemaakt kunnen 
worden.

Dus werk genoeg voor de eenzame 
fietser die tegen de wind zijn weg 
baant. 

U mag gerust op ons blijven rekenen!



•  De N-VA keurde mee het Gemeentelijk Klimaatactieplan 
2015-2020 goed. Hierdoor verbindt de gemeente zich 
om tegen 2020 de globale CO2- uitstoot met 20 % te 
verminderen.

•  Ook de participatie van Gooik in de kosten van 
politiezone Pajottenland voor het dienstjaar 2016 voor een 
bedrag van 845 520 euro kon rekenen op de goedkeuring 
van onze fractie.

•  De N-VA vraagt de herstemming ter vervanging van 
gemeenteraadslid Christa Dermez in de politieraad die 
sinds het begin van de legislatuur zetelt als Open Vld-
verkozene, maar met de steun van CD&V. Aangezien 
enige tijd geleden in de media berichten verschenen 
van haar overstap naar CD&V en zij dit ook publiekelijk 

toegaf, vond de N-VA dat een 
herstemming zich opdrong. Groot 
was de verwondering toen mevrouw 
Dermez ineens verklaarde dat zij geen 
deel uitmaakt van de CD&V-fractie, 
maar zowel in de gemeenteraad als in de 
politieraad blijft zetelen als onafhankelijke. Ja, wat is het 
nu? Of is het voor de postjes?

•  De N-VA weigerde het budget 2016 goed te keuren. Het 
deel van het autonoom gemeentebedrijf (sporthal en 
atletiekpiste) is niet voorafgaandelijk  goedgekeurd. Het 
bestuur stond met de mond vol tanden toen wij vroegen 
waar een inkomst van 1,4 miljoen euro vandaan kwam. Er 
wordt ook 500 000 euro meer geleend dan er geïnvesteerd 
wordt.

In een recent persbericht beweert 
burgemeester Doomst dat de diefstal van 
meer dan 9 000 euro uit de gemeentekluis 
een éénmalige zaak betrof. Niets is echter 
minder waar! 

Het bestuur had lang geprobeerd de zaak 
in de doofpot te stoppen, tot de N-VA op 
de gemeenteraad om uitleg vroeg. De 

burgemeester moest toegeven dat er niet 
meteen na de feiten aangifte gedaan werd 
en dat er al eerder geld uit de kluis was 
verdwenen.

De gestolen gelden waren afkomstig van 
speelpleinwerking ’t Foensjske en het 
milieupark. Eigenaardig maar waar: het 
onderzoek is inmiddels stopgezet.

Het binnenste van 
de parel 
De Gooikse dorpskern is niet 
‘moeders mooiste’. Dat het bestuur 
dit wil veranderen is goed en dat 
het daarvoor een ontwerpwedstrijd 
liet uitschrijven, is aannemelijk. 
Maar waar staan we nu? Zet het 
bestuur de nodige stappen om ons 
centrum aantrekkelijker te maken?

Het goede nieuws is wat er niet 
zal gebeuren: er komt geen nieuwe 
verkaveling in de groene driehoek 
gevormd door de Dorps-, Koekoek- 
en Zijpstraat. Om aan de vraag naar 
woningen in Gooik te voldoen, wil 
men eerder kleine woonkernen 
toelaten op de as Gooik- Strijland.

Wat de eigenlijke kern van Gooik 
betreft is men nog niet verder 
geraakt dan een discussie over een 
nieuw of verbouwd gemeentehuis of 
het heen en weer schuiven van bib, 
muziekacademie en OCMW. Het 
al dan niet verkopen van de bib en 
pastorij voor woonprojecten wordt 
ook onderzocht. 

Inzake mobiliteit zijn er plannen 
om het doorgaand verkeer en het 
parkeren in de dorpskern te herzien. 
Parkeren in het centrum hoort er 
niet meer bij. Rond het centrum 
kunnen kleine satellietparkings 
aangelegd worden. 

Dat de ontwerpers hierbij hun 
fantasie niet uit de weg zijn gegaan, 
blijkt onder meer uit hun idee 
om een parking aan te leggen 
onder de scoutslokalen in de Mgr. 
Abbeloosstraat of door de rotonde op 
de Edingsesteenweg af te schaffen. 
Er is weliswaar nog niets beslist, 
maar menig Gooikenaar zal hier wel 
zijn bedenkingen bij hebben.

In elk geval is het bestuur met 
de zaak bezig, al dreigt ze wel de 
essentie uit het oog te verliezen, 
namelijk de mens: hoe wordt het 
centrum gezellig om er te wonen en 
te vertoeven? Hoe wordt onze kern 
opnieuw aantrekkelijk?

De N-VA is duidelijk: deze materie is 
zeer moeilijk en riskeert hard door 
te wegen op het beeld van Gooik dat 
onze klein- en achterkleinkinderen 
zullen krijgen. Het bestuur spant 
de wagen voor het paard en is bij 
manier van spreken al aan het 
bouwen terwijl het nog bijlange niet 
weet wat het eigenlijk wil.

N-VA Gooik wil kordaat inburgeringsplan voor asielzoekers
We gaan in Gooik de internationale asielcrisis niet oplossen. Maar het 
weinige dat we kunnen doen, moeten we ook goed doen. Wij vinden 
het in dat opzicht verontrustend dat het hierover stil blijft, net nu 
Gooik vluchtelingen heeft toegewezen gekregen. 

Daarom vragen wij nu aan het bestuur dat zij een kordaat 
inburgeringsplan opstelt dat erop gericht is om deze asielzoekers 
echt te integreren, zowel met respect voor hen als voor de 
Gooikenaar.

N-VA Gooik heeft er een 
nieuwe jonge kracht bij. Jason 
Broodcoorens is met zijn 17 jaar het 
jongste lid van het Gooiks N-VA-
bestuur.  Jason woont al enkele 
jaren samen met zijn familie in 
Oetingen.

Hoe heb jij de stap naar N-VA 
Gooik gezet?

Na een lezing van Theo Francken 
kreeg ik als jonge enthousiasteling 
veel aandacht. Het was daar dat 
ik Jan Schets, erevoorzitter van de 
Gooikse afdeling, leerde kennen. 
Als Vlaamsgezinde realist twijfelde 
ik geen seconde om in te gaan op 
Jans voorstel om toe te treden tot het 
bestuur. Mijn sterkste overtuiging 
was natuurlijk de ideologie, maar 
ook het jonge, moderne karakter van 
de partij. Ik ben terecht gekomen 
in een warme, enthousiaste groep 
waar ieders mening gehoord en 
geapprecieerd wordt.

Waar wil jij je voor inzetten bij 
N-VA Gooik?

Als tiener vind ik het ten eerste 
belangrijk dat jongeren meer 
voeling krijgen met politiek. Ten 
tweede ben ik bijzonder trots op 
het Vlaamse en landelijke karakter 
van onze gemeente, dat kost wat 
kost bewaard moet blijven. Ik vind 
het onze taak, als enige degelijke 
oppositiepartij, om erover te waken 
dat het gemeentebestuur zorgt 
voor een kordate inburgering van 
nieuwe Gooikenaars, ongeacht hun 
herkomst. Ik vind het verontrustend 

dat het hierover stil blijft want 
de inwoners hebben nood aan 
duidelijkheid en zekerheid. Ten 
slotte is ook veiligheid één van mijn 
grootste interesses. Ik heb tijdens 
mijn bezoek aan het kabinet van Jan 
Jambon gezien welk positief beleid 
er gevoerd wordt.

Het is merkwaardig dat je op 
zo’n jonge leeftijd al in de po-
litiek stapt. Hoe reageren de 
mensen rondom jou hierop?

17 jaar is nog jong, daar ben 
ik mij van bewust. Maar mijn 
keuze voor de N-VA was 
daarom niet minder een heel 
doordachte beslissing. Ik ervaar 
echter regelmatig dat deze 
keuze geapprecieerd wordt. 
Nog belangrijker voor mij is het 
feit dat heel wat leeftijdsgenoten mij 
hierover aanspreken en verrassend 
positief reageren. Daarom hecht ik er 
veel belang aan een aanspreekpunt 
te kunnen zijn voor andere tieners. 
Op die manier kan ik het jeugdig 
imago dat onze partij uitstraalt, 
omzetten in de praktijk.

Hoe schat jij de toekomst in?

Omdat de N-VA erg toekomstgericht 
is verwacht ik voor de partij in 
het algemeen een rooskleurige 
toekomst. En omdat ons lokaal 
bestuur uit erg bekwame mensen 
bestaat, heb ik er goede hoop op dat 
er in de toekomst ook in Gooik goed 
bestuurd zal worden.

UIT DE GEMEENTERAAD

Diefstal in het gemeentehuis 

Jason Broodcoorens stelt zich voor

www.n-va.be/gooik gooik@n-va.be

 Jason Broodcoorens
jason.broodcoorens@n-va.be
Kervijnstraat 23, 1755 Oetingen
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• Bestuurslid N-VA Gooik

• Lid Jong N-VA

• Lid Jeugdraad
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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


