Gemeenteraad van 25 juni 2019
Oprichting adviesraden
Participatie van de inwoners in het beleid van de gemeente dragen we hoog in het vaandel. Ook deze
legislatuur zetten we in op een zo sterk mogelijke betrokkenheid van de Gooikenaren bij het bestuur.
In de maand mei konden Gooikenaren zich kandidaat stellen om deel uit te maken van een van de
adviesraden. Tijdens de gemeenteraad namen we kennis van de kandidatuurstellingen. Het gaat om
10 adviesraden. Opvallend is de nieuw opgerichte “dierenwelzijnsraad”.
-

-

-

De adviesraden zijn:
o Cultuurraad (18 kandidaten)
o Sportraad (15 kandidaten)
o Jeugdraad (13 kandidaten)
o Seniorenraad (25 kandidaten)
o Noord-Zuidraad (7 kandidaten)
o Milieuraad (21 kandidaten)
o Landbouwraad (42 kandidaten)
o Dierenwelzijnsraad (20 kandidaten)
o Integratieraad (3 kandidaten)
o Gezondheidsraad (7 kandidaten)
Deze kandidaten worden voorgedragen aan de desbetreffende adviesraden. Tijdens hun
installatievergadering dienen zij af te toetsen of de samenstelling voldoet aan het
huishoudelijk reglement, bijvoorbeeld de verplichte man-vrouwverhouding.
Ook tijdens de lopende legislatuur kunnen Gooikenaren die interesse hebben om bij een
adviesraad aan te sluiten zich rechtstreeks melden tot de voorzitters van deze raden.

Naast deze 10 adviesraden zullen op de gemeenteraad van september ook de commissies worden
samengesteld. Het gaat hierbij om o.a. de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening), de commissie van toezicht van de Academie voor Muziek, Woord en Dans, commissie van
de bibliotheek en de commissie van Gemeenschapscentrum De Cam.

KUNSTKUUR – een boeiende uitwisseling tussen basisonderwijs en
kunstonderwijs!
Vanaf het komende schooljaar (2019-2020) zal de Gemeentelijke Sportbasisschool De Oester
samenwerken met onze gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans via “kunstkuur –
klankgeheimen (ontrafeld)”. Een subsidieaanvraag voor de komende 3 schooljaren werd goedgekeurd,
waardoor de kinderen van de sportbasisschool zullen kunnen genieten van kwalitatieve muzieklessen.
Dit zal zorgen voor een boeiende uitwisseling tussen het kunstonderwijs en regulier basisonderwijs,
waarbij beide partijen veel van elkaar zullen kunnen leren. Daarnaast kunnen de leerlingen zo ook
gemotiveerd worden om zich verder muzikaal te ontwikkelen. De gemeenteraad keurde het ontwerp
van deze mooie samenwerkingsovereenkomst alvast goed en hoopt dat de komende jaren ook andere
scholen van deze subsidie zullen kunnen genieten.
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Ambitiekader “Opgewekt Pajottenland 1.0”
In juli 2018 werd de opdracht gegeven vanuit de provincie Vlaams-Brabant tot het uitvoeren van een
studie naar hernieuwbare energie in het Pajottenland. Met deze opdracht wil de provincie een
gebiedsgerichte ruimtelijke visie op hernieuwbare energie voor het Pajottenland ontwikkelen. Naast
onze gemeente ligt de focus nog op Bever, Galmaarden, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal
en deels Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Na het eerste werkjaar van dit strategisch project hechte de gemeenteraad haar goedkeuring aan
“ambitieplan 1.0”, waarbij 10 ambities naar voren werden gebracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EEN OPGEWEKT PAJOTTENLAND IN 2040, ENERGIENEUTRAAL EN KLIMAATBESTENDIG
EEN RUIMTELIJKE OPGAVE, OP MAAT VAN HET PAJOTSE LANDSCHAP
HEFBOOM VOOR EEN KRACHTIG LANDSCHAP IN AL ZIJN GLORIE
EERST BESPAREN, DAN PRODUCEREN
HERNIEUWBAAR EN LOKAAL GEPRODUCEERD
EEN DIVERSITEIT AAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN
ELKE SCHAAL EN ELKE VORM IS VAN BELANG
INTERGEMEENTELIJKE EN INNOVATIEVE GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKINGEN
EEN TRANSITIE MET, VOOR EN DOOR IEDEREEN
WOORDEN EN DADEN: EEN STERKE VISIE VERTAALD IN CONCRETE ACTIES

De komende periode zullen deze ambities verder uitgewerkt worden. We kijken alvast uit naar de
concrete resultaten van deze studie en “Opgewekt Pajottenland 2.0”!

Op naar een nieuwe parking aan de Koornmolen!
Tijdens de gemeenteraad van maart 2019 verleenden we de opdracht aan Intercommunale Haviland
om een ontwerp uit te werken voor een extra parking aan sportcomplex “De Koornmolen” in Strijland.
Het grote aantal gebruikers van onze gemeentelijke sportsite zorgt er immers voor dat extra
parkeergelegenheid noodzakelijk is. We namen tijdens de gemeenteraad alvast kennis van een eerste
voorontwerp van deze extra parking. Met 72 parkeerplaatsen (waarvan 2 voor personen met een
beperking) zou dit quasi een verdubbeling vormen van het huidig aantal geasfalteerde
parkeerplaatsen. Wordt weldra vervolgd…

Deelname aan Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
Het beschermen van ons cultureel erfgoed is uiterst belangrijk, maar tegelijkertijd een complexe
materie. Intergemeentelijke samenwerking is hierbij essentieel. Dit zowel voor ons cultureel erfgoed,
maar ook voor het onroerend erfgoed en de bovenlokale cultuurwerking van onze regio.
Tijdens de gemeenteraad stemden we in, na een uitgebreide toelichting van dhr. Koen Demarsin
(coördinator van de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei), om voor de periode
2021-2026 (cultureel erfgoedcel en onroerend erfgoedwerking) en 2020-2025 (bovenlokale
cultuurwerking) in te tekenen op een ondersteuning vanuit de cultuurregio en dit mits een bijdrage
van € 1 per inwoner.
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Gooik: de Parel van het Pajottenland… een toeristische trekpleister!
Dat we als “parel van het Pajottenland” heel wat in aanbieding hebben, dat wisten we al langer…
Ook onze gemeente heeft reeds een jarenlange samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant vzw om
dit ook naar ‘de potentiële toerist’ kenbaar te maken. Tijdens de gemeenteraad keurden we het
convenant goed tussen Toerisme Vlaams-Brabant en onze gemeente om ook voor de periode 20202025 onze gemeente verder op de kaart te zetten in het Pajottenland (& Zennevallei). Via een bijdrage
van € 0,35 per inwoner (tegenover € 0,50 in het verleden) kunnen we in de toekomst onze toeristische
troeven verder uitspelen. Ook de uitbouw en ontwikkeling van Paddenbroek zal hierbij een cruciale rol
kunnen spelen.

Schoolvakantie, maar toch al uitkijkend naar volgend schooljaar
Tijdens de gemeenteraad keurden we het aangepast schoolreglement en de afsprakennota’s van de
gemeentelijke basisscholen (Strijland, Oetingen en Leerbeek) voor het komende schooljaar alvast
goed. Het betreft vooral enkele verplichte wettelijke wijzigingen in deze reglementen en nota’s.

Prettige zomermaanden!

De gemeenteraadsleden van CD&V Gooik: Michel Doomst, Simon De Boeck, Jan Depester, Christa
Dermez, Gunther De Wilde, Jonas De Maeseneer, Samuel Billens, Lieven Krikilion, Linda Deschutter,
Laura Timmermans, Pascal De Leener, Patrick Week, Christine Vankersschaever, Ellen Vereman,
Pascale Souffriau, Herman Anthoons

… dit slechts de belangrijkste selectie is van wat op de gemeenteraad werd besproken?
… je de volledige verslagen van de gemeenteraad (“notulen”) kan terugvinden op de
website van Gooik (www.gooik.be) onder “burger” en vervolgens “gemeenteraad”?
… je op de gemeentelijke website ook de audioverslagen van de gemeenteraad kan
beluisteren?
… de gemeenteraad doorgaat op elke laatste dinsdag van de maand (20:30 in de balletzaal
van de Gooikse Academie voor Muziek, Woord & Dans)?
… de gemeenteraad openbaar is en iedereen deze kan en mag bijwonen?

