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De grootste en schoonste troef van onze gemeente: de UNIEKE open ruimte
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Jan
Het Pajottenland en Gooik in het bijzonder, worden vaak vergeleken met de golvende schoonheid van Toscane:
Vanderhoeven
ongerepte landschappen die glooiend een unieke leefomgeving uitmaken. Het karakter van dat landschap
mag niet verloren gaan. Integendeel, we moeten het nog versterken en er voor zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen
opgroeien in dit unieke landschap. Dit vraagt concrete acties op het terrein. Denk maar aan meer streekeigen beplanting, bijkomende
wandelwegen, een sterkere bescherming van fauna en flora, en een moderne landbouw die goed ingekapseld is in de natuur.
We hebben immers naar onze inwoners geluisterd. Uit de bevraging die we onlangs hielden bij meer dan 400 Gooikenaren werd duidelijk dat
aandacht voor open ruimte en natuurbehoud onze prioriteit moet zijn bij de besteding van uw belastinggeld. Vlaanderen geeft ons dankzij
een subsidie van maar liefst 9 miljoen euro de unieke kans om hier op in te spelen. Als gemeente doen we er zelf nog zo’n 2 miljoen euro bij
gespreid over 20 jaar.
Maar we blijven naar jullie luisteren: het open-ruimte project zullen we stap voor stap doen in groot overleg met alle betrokkenen. Met
open boek en dialoog.
Gooik is de enige echte parel van het Pajottenland. En dat willen we zo houden.

GOOIK,KESTER,LEERBEEK,OETINGEN EN STRIJLAND:
NU AL DE PARELS VAN HET PAJOTTENLAND
Simon
De Boeck

“

Wij zien het soms niet meer, maar wie bij ons op bezoek komt zal het vaak herhalen:
onze open ruimte, niet geschonden door autostrade, spoorlijn of fabriek,
behoort tot de mooiste in heel Vlaanderen. Bovendien zijn we geweldig gekend: het Pajottenland is
de streek van Bruegel waar het goed leven is, waar “den buiten” nog waarde en betekenis heeft.”
We willen dat iedereen zich VEILIG MET DE FIETS OF TE VOET kan BEWEGEN
Nogal wat zachte verbindingen kunnen nu fietsend of wandelend niet benut worden:
mits wat creativiteit en middelen moet het mogelijk zijn om bestaande of ongebruikte
landwegen in te schakelen als alternatief voor de druk bereden banen.
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We willen de NATUUR beschermen EN de
brug slaan met de landbouw
We willen landbouw en natuur die perfect met elkaar samen
leven: de open ruimte is er voor iedereen en moet met slimme
groenheid worden benaderd. Wij willen oplossingen in het
voordeel van mens en landschap.
We willen VAN ZACHTE RECREATIE DE TROEF VAN DE
TOEKOMST MAKEN
Hoevetoerisme,
wandelen,
fietsen,
mountainbiken,
boerenmarkten: de medebeleving van het platteland trekt
enorm aan. Een bewijs dat er voor zachte recreatie en verkoop
van hoeveproducten dicht bij de verbruiker in de toekomst
grote kansen zijn. De medebeleving van het platteland is de
economische troef van morgen.

MORGEN HET
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TOSCANE VAN VLAANDEREN

Christine
Vankersschaever

DOOR MIDDEL VAN EEN “OPEN RUIMTE-PROJECT”
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“

Gooik beschikt op heel wat plaatsen over
een unieke fauna en flora. In sommige
omgevingen is de kwaliteit van de natuur echter voor verbetering vatbaar: hagen
en struiken die verdwenen zijn of de kwaliteit van beplanting die afgenomen
is. We versterken het natuurlijke gehalte op sommige locaties door middel van
40 kilometer houtkanten, 11km bijkomende hagen, bomenrijen, fruitbomen en
knotbomen, en 46 ha met een natuurfunctie.

Stilstaan of roepen langs de zijlijn helpt ons Pajots landschap niet vooruit. Via het
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WE BOUWEN DE
WANDELMOGELIJKHEDEN UIT
EN WILLEN DE KESTERHEIDE
HERWAARDEREN

WE HOUDEN GOOIK LANDELIJK EN DRIJVEN DE
NATUURKWALITEIT OP
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“

kavelverbetering

erosiemaatregel

Wie van ons blaast niet
graag de stress weg met een
flinke zuurstofwandeling? Wij creëren 40 kilometer
bijkomende bewandelbare paden zodat onze
gemeente in de toekomst 88 km open wandelwegen
telt! Door middel van een WANDELBRUG tussen de
Bosstraat en de Kesterheide creëren we bovendien
de mogelijkheid om een tocht door Lombergbos te
koppelen aan een bezoek aan ons uniek uitkijkpunt in
Kester. Bovendien willen we de tramroute als zachte
verbindingsweg optimaal landelijk inrichten.

OMBERGVELD VERBONDEN”

“

Een gebied met veel hellingen als onze gemeente,
die bovendien doorkruist wordt door heel wat beken,
heeft het bij hevige neerslag soms moeilijk. Daarom zullen we 43 km stroken
voor erosiebestrijding ontwikkelen, in combinatie met 31 ha natuurlijke
waterbuffering en 13 ha bufferbekkens. De lager gelegen gebieden waar
we nu bij hevige regenval vaak moeilijkheden hebben, kunnen enkel met
dergelijke ingrepen definitief opgelost raken.

poelherstel

voetweg van Gooik
Kindekensstraat

WIJ HELPEN OM OVERSTROMINGEN
TE VOORKOMEN

landbouwontsluiting

3 egyptenbaan

2020
2014
2017

2013
2012

Voorlichtingsvergaderingen
in elke deelgemeente.
Individuele gesprekken
met betrokkenen op afspraak.

2019

Start van de uitvoering
in verschillende fasen

Afronding van het openbaar onderzoek
naar opmerkingen van burgers

Milieueffectenrapport
naar de mogelijke milieugevolgen

toelichtingen landbouwraad,
milieuraad, wandelwegenraad,
Natuurpunt…
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WE HERSTELLEN DE LANDBOUW ALS ECONOMISCHE ADER IN
ONZE LANDELIJKE GEMEENTE
Stefaan
Viaene

“

Landbouw is en blijft een groene draad die economisch en ecologisch ervoor
gezorgd heeft dat ons landschap nog een Bruegelbasis heeft behouden. Dat
landschap moet aan die landbouw verbonden blijven: landbouwers waren vragende partij voor een
open-ruimte-project:
–– meer regelmatige landbouwpercelen=minder verliesopppervlakte

opmaak studies en voorontwerpen open ruimte proces
- studie van: de landbouw, de mobiliteit en de trage
wegen,de waterhuishouding, ecologie,archeologie,
Romeinse villa’s, vissen en vogels, ecoverbindingen

–– verplaatsing voetwegen schuin door akkers=meer rechtszekerheid
–– percelen dicht bij huis=minder brandstof, minder tijdverlies
–– verhoging van kavelgrootte=rendabelere landbouw
GOOIK

RUILVERKAVELING,

A4 “MODERNE LANDBOUW IN EEN HISTORISCH LANDSCHAP”

> huidige situatie

WAT IS DAT?
Luc
De Doncker

“

De ruilverkaveling is één van de instrumenten
die noodzakelijk zijn om dit te realiseren.
Schavollendries
Ruilverkaveling is een proces waarin eigenaren van
een stuk land kavels
met elkaar ruilen. De grondgedachte daarachter is Caubeekvallei
dat alle eigenaars er
aan het einde van de rit beter op worden.

Oetingen
kapel
Viergatenstraat

De ruilverkaveling is dan wel een nuttig Vlaams inrichtingsmiddel, het
vraagt heel wat onderhandeling en voorbereiding. Het voorkooprecht
is noodzakelijk om aan alle deelnemers een meerwaarde te
bieden:elke grond wordt immers heel correct naar waarde
ingebracht. Wie in het project wordt opgenomen, betaalt slechts een
zeer beperkte bijdrage in het creëren van die meerwaarde. We zullen
dit met het grootste respect voor de inwoners van Gooik doen. We
organiseerden reeds verschillende overlegmomenten, maar uw inbreng
blijf welkom.

Heykenweg

Bonte veld

A4 “MODERNE LANDBOUW IN EEN HISTORISCH LANDSCHAP”
> visualisatie

OPEN RUIMTE,

WAT KOST DAT?
Lieven
Krikilion

“

De geraamde kostprijs
wordt geschat op
bijna 13 miljoen euro, waarvan slechts 17
procent ten koste van onze gemeente valt.
De rest van de kosten wordt grotendeels
gedragen door de Vlaamse overheid en
de provincie. Het Vlaams gewest is bereid
maar liefst 9.090.000 euro te investeren. De
provincie op zijn beurt ook nog eens 670.000
euro. Gooik krijgt dus vele miljoenen euro
subsidies vanuit Vlaanderen om aan onze
open landelijkheid te werken. Een unieke kans
die we moeten grijpen.

nieuw wandelpad door vallei

restauratie kapel
& aanplant solitaire boom

kavelverbetering

herstel kasseiweg
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Gemeente - 17%
Provincie - 5%
Eigenaars - 17%

70% - Vlaamse overheid
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VU: Jan Vanderhoeven - Langestraat 17 - 1755 Gooik (Kester)
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