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Beste inwoners van Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland

Het woord is weer aan jullie: 6 jaar beleidswerk kan beoordeeld worden, 6 jaar voor-
uitkijken is weer aan de orde. De maatschappelijke klok heeft verder getikt en mensen 
hebben andere inzichten gekregen. Met dit actieplan komen we tegemoet aan deze 
uitdagingen. We hebben goed naar jullie geluisterd. Onze mandatarissen waren 6 jaar 
lang aanspreekbaar op het terrein en aanwezig op tal van evenementen. We hebben de 
afgelopen maanden ook geluisterd naar alle adviesraden. En zo’n 500 inwoners hebben 
hun mening gegeven in onze grote bevraging. 

Daarbij valt één constante op: we zijn fier op ons dorp en blij om in Gooik te wonen. We 
zijn blij als we van het werk naar huis komen. Aangekomen in de gemeente slaken we 
een echt “oef-gevoel van jewelste”. U erkent het gevoel ongetwijfeld ook. Mensen wo-
nen graag in Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland en dat willen we zo houden. 

Wij willen:

de DORPEN en WIJKEN de hoeksteen maken  van ons beleid. Daarbij moet elke 
deelgemeente zijn eigen identiteit behouden. Sterke buurten en een goed uitge-
bouwd verenigingsleven moeten mensen dichter bij mekaar brengen en de groeiende 
individualisering en anonimiteit in onze samenleving tegengaan.

een dynamische gemeente met levendige dorpskernen. Er moet SCHWUNG en 
AMBIANCE blijven zodat je elk weekend een probleem hebt om je activiteiten uit te 
kiezen

de LANDELIJKHEID van de gemeente vrijwaren tegen druk van verstedelijking. Het 
buitengebied  is onze economische en ecologische troef van morgen. We willen via 
open-ruimte-projecten de kwaliteit nog verdiepen en verbeteren.

Een MODERNE gemeente. We verwelkomen de digitalisering met open armen en 
maken van onze gemeente een moderne voorloper in het Pajottenland, dit zowel op 
vlak van dienstverlening, digitalisering, als infrastructuur. 

Gooik vooruit! Oetingen vooruit! Kester vooruit!  
Leerbeek vooruit! Strijland vooruit!

Bedankt voor uw vertrouwen, 

Michel Doomst     Jan Vanderhoeven

Uw burgemeester     Voorzitter CD&V Gooik
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De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat. Voor CD&V Gooik 
is een goede en zorgzame dienstverlening dan ook belangrijk. Ook in beleidsdomeinen 
waarin de gemeente slechts een beperkte coördinerende, ondersteunende of 
informerende rol op zich neemt, kunnen heel wat diensten aangeboden worden. 

“Wie het gemeentehuis bezoekt, zal kunnen bevestigen dat men steeds 
attent en correct iedereen poogt ten dienste te zijn.”

Alles gaat natuurlijk sneller: de voorbije jaren hebben wij grote stappen richting 
digitalisering gezet. De volgende 6 jaar werken we het DIGITALISERINGSPROJECT 
volledig uit.

We ontwikkelen een app van de gemeente Gooik voor smartphone
We blijven oog hebben voor wie in de digitalisering ACHTEROP raakt door blijvend 
cursussen aan te bieden en dienstverlening DICHTBIJ te blijven aanbieden.
We werken naar EEN LOKET voor de diensten van gemeente en OCMW die op 1 
januari in een geheel opgaan
We gaan voor administratieve vereenvoudiging waar mogelijk en digitaliseren de 
diensten intern volledig. We zetten daarbij ook verder in op kwaliteitsmanagement 
door middel van een kwaliteitsmanager. 
We bouwen  het e-loket verder uit
We moderniseren de gemeentewebsite
Op termijn is een nieuw gemeentehuis noodzakelijk
We zetten in op een accurate en snelle opvolging van meldingen en klachten onder 
meer via een rode lijn (telefoon of SMS) voor informatie en dienstverlening en een 
intern ticketing-systeem op het gemeentehuis voor snelle opvolging.

We willen dit bereiken door ons personeel vertrouwen te geven, te responsabiliseren 
en te beoordelen op resultaten. Wie zich goed behandeld voelt en fier is op zijn werk zal 
betere resultaten en een hogere klantentevredenheid tot stand brengen. We investeren 
dus in het gemeentelijk personeel om deze te versterken in hun kunnen, onder meer 
door hen de ruimte te bieden om zich bij te scholen. 

ADVIESRADEN moeten blijven bestaan. Het werkkader is wel aan vernieuwing toe: 
JAARLIJKS plannen we een ontmoeting om de grote accenten in beleid om te zetten. Er 
wordt jaarlijks een raden-generaal georganiseerd met de adviesraden. 
GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN worden van bij het concept in een inspraak-en 
communicatieplan omgezet. We volgen het stramien van luisteren-oordelen-beslissen.

SNEL, VRIENDELIJK EN CORRECT BEDIEND

UW STEM TELT
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Met het OPEN RUIMTE project en PADDENBROEK hebben we twee instrumenten 
om de kwaliteit van de open ruimte op vlak van landbouw en milieu verder te verhogen.

We maken van Paddenbroek een echt plattelandscentrum.  Gooik moet dagelijks 
het landelijk gelaat tonen aan wie er komt wonen en moet de jonge mensen die er 
opgroeien laten voelen en meewerken aan dit uniek Pajots kader. 
Milieu is een werkwoord: we willen vanuit het centrum jonge mensen met 
natuur en landbouw in verbinding brengen, duurzaam omgaan met energie, de 
wandelmogelijkheden in Gooik volledig uitbouwen en uiteraard hiermee het 
Vlaams karakter van onze regio beklemtonen.
Jaarlijks brengen de klassen van onze scholen een MILIEU-of LANDBOUW 
bezoek aan Paddenbroek .
We voeren het open ruimteproject verder uit. Onze open ruimte is het grootste 
geschenk dat we van onze voorouders hebben gekregen: ook economisch een 
geweldige kans voor het ontwikkelen van duurzame recreatie voor eigen inwoners 
en bezoekers. Vooral de landbouw drong aan om over de toekomst van de jonge 
ondernemers na te denken en een aantal handicaps bij het uitbaten van hun bedrijf 
weg te werken met respect voor de leefomgeving.
Met de LANDBOUW hebben we op de specifieke raad jaarlijks overleg rond de 
evaluatie van het actieve werkjaar.
we werken het masterplan KESTERHEIDE verder uit met het oog op een 
herwaardering van onze mooie Kesterheide.
We zetten in op een reductie van restafval. Er wordt onderzocht of een systeem 
kan uitgewerkt worden waarbij evenementen aangemoedigd worden om gebruik te 
maken van herbruikbare bekers. Er wordt geïnvesteerd in sensibiliseringscampagnes 
om de milieubewustheid van de burgers te vergroten (ook bij jeugdverenigingen, 

WE BESCHERMEN ONZE MOOIE NATUUR 

»

»

»

»

»

»

»

»
»

»
»
»

Elke twee maand organiseren we een thematisch of algemeen CHATMOMENT tussen 
college en bevolking.

we organiseren elk half jaar een DORPSOVERLEG in een DEELGEMEENTE: we 
combineren  inhoudelijke onderwerpen met informeel overleg
we streven naar een DORPSRAAD in elke deelgemeente: een inspraakgroep die de 
thermometer meet in de deelgemeente en het voortouw neemt in het activeren van 
de dorpsgemeenschap
in elke INFO GOOIK zeggen we duidelijk waar het bestuur mee bezig is. We leggen 
de beslissingen van de gemeenteraad uit en laten mensen hun reactie kunnen geven 
op lokale actuele thema’s
bij elke begroting leggen we een TOEKOMSTNOTA voor waarin nieuwe trends en 
evoluties op lokaal vlak worden verwerkt zodat het voor burgers duidelijk is welke 
richting de gemeente inslaat met het belastinggeld
we zetten een kinderjeugdraad op
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EEN GOEDE BUUR DE BESTE CADEAU

VERENIGINGEN BLIJVEN HOEKSTENEN VAN INZET

sportverenigingen en dergelijke meer) .
We zetten onze huidige inspanningen tegen zwerfvuil en afval verder, zoals de 
jaarlijkse KIC-actie.
We gaan verder met de plaatsing van camera’s om sluikstorters op heterdaad te 
betrappen.
Er wordt onderzocht of het financieel haalbaar is om in sommige periodes van 
het jaar de afvalophaling wekelijks te laten gebeuren (bijvoorbeeld in de zomer).
Per buurt fungeert een NET-werker als contactpersoon naar signaleren van 
problemen  en formuleren van oplossingen.

»
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Een goede buur(t) is nog steeds de beste cadeau. We blijven dan ook inzetten op aangename 
buurten en het ondersteunen van het buurtleven. We bouwen een BUURTNETWERK uit 
over de hele gemeente en ondersteunen hun inspanningen. De initiatiefnemers kunnen 
hiervoor rekenen op begeleiding vanuit de administratie.
Jaarlijks testen we enkele BUURTNABIJE PROJECTEN uit: we experimenteren met 
proefpogingen naar senioren, mensen met een beperking, jonge gezinnen. …Zo worden de 
buurten ook een ondersteunende omgeving waar mensen zorg dragen voor elkaar.
We zetten een systeem op om NIEUWE INWONERS in de buurten nog persoonlijker te 
onthalen en uit te nodigen deel te nemen aan het behoud van een aangename buurt. 
We experimenteren met BUURTBUDGETTEN, waarbij buurten zelf kunnen beslissen over 
ingrepen in hun buurt en daar tevens de financiële ruimte voor krijgen.
De gemeente zet in op de gemeenschapsfunctie van onder meer sportclubs en scholen als 
buurtontmoetingsplaats.
We zetten in op een ruim divers aanbod aan woningen en woontypes zodat zorgzame buurten 
ontstaan met een mix van jonge en oude mensen. 

De vele verenigingen die Gooik rijk is, zijn de ontmoetingsplaatsen bij uitstek voor 
veel inwoners van de gemeente. Op die wijze brengen deze verenigingen en hun 
vrijwilligers veel mensen bij elkaar en zorgen ze voor een warme en leefbare gemeente. 
De verenigingen verdienen dan ook de volle ondersteuning van het gemeentebestuur.

Al onze VERENIGINGEN kunnen blijvend rekenen op financiële steun vanuit de 
gemeente. “Samen met vrijwilligers” is voor ons de boodschap.
Verenigingen kunnen rekenen op een DOE-BONUS wanneer ze een 
gemeentelijke activiteit mee ondersteunen: ook hier is “samen” het sleutelwoord.
We sluiten bij het begin van de legislatuur een HAND IN HAND PACT met de 
verenigingen naar materiële ondersteuning van de activiteiten.
Verenigingsleven wordt een volwaardige schepenbevoegdheid.
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De GEZONDHEIDSRAAD blijft het forum om nieuwe ideeën te lanceren. In 
het kader van het label ‘gezonde gemeente’ maken we een beleidsplan met 
preventieprogramma’s (rond roken, drinken, vaccinaties, actief blijven, gezonde 
levensstijl). 

Jaarlijks werken we een campagne uit om de gezondheid te bevorderen. Hoe we 
eten, hoe we bewegen, slechte leefgewoonten: een gemeentebestuur blijft een 
belangrijke bewustmaker.

Veel BEWEGEN blijft de boodschap voor lijf en leden: onze sportaccommodatie in 
Strijland biedt aan jong en oud elke dag de nodige sportieve kansen. We blijven dat 
aanbod actueel houden.

Naast de centrale sportplek passen we in elke deelgemeente WANDEL- en 
JOGGINGLUSSEN in: op die manier bieden we mensen kort bij huis een kort 
beweegmoment aan.

De gezondheidsraad wordt uitgebouwd naar een welzijnsraad die bredere thematieken 
aansnijdt. 

Er dient aandacht besteed te worden aan geestelijke gezondheidszorg, met klemtoon 
op de geestelijke gezondheidszorg van jongeren.

De reanimatiecursussen worden verder uitgebouwd.

De gemeente zet haar inspanningen inzake het label ‘Hartveilige gemeente’ verder.

Alles kan beter, maar op vlak van veiligheid zit Gooik bij de beste gemeenten in het Vlaamse 
land: een voorsprong die we moeten blijven verdienen. 

4 wijkagenten zijn verantwoordelijk in onze gemeente voor de veiligheid dicht bij huis. 
Dat voordeel moeten we benutten, we horen dat de wijkagent nog onvoldoende bekend 
is. We voeren per buurt of straat een WIJKAGENT-MOMENT in. We stimuleren 
wijkagenten om aanwezig te zijn tijdens buurtfeesten om contacten te leggen met 
inwoners. 
Het POLITIEHUIS in Kester moet er komen: met volle respect voor eigenaars en 
omwonenden is het een terechte vraag van de mensen die dagelijks over onze veiligheid 
waken om degelijk gehuisvest te zijn. De plaats is niet toevallig het politiehart voor het 
hele Pajottenland. Gooik wordt zo de spil van het Pajottenland. 
Ondersteuning van vakantietoezicht door de politie.
Preventieve acties rond inbraken en mogelijkheden tot individueel advies rond 
beveiliging van de woning.
Promotie voor het graveren van fietsen.
We zetten de inspanningen op vlak van het buurtinformatienetwerk verder.
We investeren in slimme camera’s om ongewenste bezoekers te identificeren.
We pakken hinderlijke overlast aan (hondenpoep op straat, fietsdiefstal, wildplassen,…).

GEZONDHEID NIET TE BETALEN

BIJ DE VEILIGSTE GEMEENTEN VAN VLAANDEREN
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Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. CD&V Gooik wil dat alle verplaatsingen met de 
auto, de fiets of te voet in alle veiligheid kunnen gebeuren. We hanteren hiervoor het 
STOP-principe. Dit betekent dat we de VOETGANGERS en de FIETS een centralere 
rol geven in het dagelijks mobiliteitsbeeld.

We gaan verder met de aanleg van fietspaden en fietssuggestiestroken.

We leggen fietsstraten aan waar fietsers voorrang hebben op wagens.

We benutten de ZACHTE VERBINDINGSWEGEN om de kernen op een veilige 
manier te ontsluiten.

We dringen er bij het Gewest op aan om de kruispunten van de gewestwegen 
conflictvrij te maken en voor veilige oversteekplaatsen te zorgen.

We voorzien voldoende en veilige fietsenstallingen.

Er worden mobiele fietsenstallingen aangekocht die dynamisch ingezet kunnen 
worden bij evenementen.

We zetten in op fietssnelwegen tussen de verschillende deel- en buurgemeenten 
zodat de fiets steeds een veilig alternatief is.

De  SNELHEIDSCONTROLES worden opgevoerd in samenwerking met de politie.

De plaatsing van bijkomende TRAJECTCONTROLES wordt onderzocht.

We verlagen de snelheid in de dorpskernen naar 30 km/u .

We starten een overlegplatform op voor verkeersveiligheid en mobiliteit per 
deelgemeente. Dit trekken we ook door naar het Pajottenland.

We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan.

We onderzoeken de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische fietsen op de 
dorpspleinen en promoten oplaadpunten bij handelaars en horeca.

We screenen de mobiliteit en veiligheid rond de scholen. We zetten in op veilige 
schoolroutes en schoolroutekaarten, en de aanleg van fietspaden en/of voetpaden 
met prioriteit voor schoolomgevingen en verbindingswegen. We voeren waar het 
kan schoolstraten in. 

Ontlasting van het storend vrachtvervoer in de dorpskernen.

Voor kleine openbare werken organiseren we een ORANJE TELEFOONNUMMER  
waar mensen snel terecht kunnen voor directe dienstverlening. We bekijken ook de 
introductie van een SMS-dienst of digitale dienst via whatsapp. 

Herinrichting en ingroening van kerkhoven.

Oprichting van een snelle interventieploeg voor kleine ingrepen binnen de 24 uur 
na melding.

Voetpaden worden aangelegd met een voldoende toegankelijkheid voor mensen 
met een beperkte mobiliteit, rolstoelgebruikers en kinderwagens.

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
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Sociaal beleid wordt een integraal deel van de algemene gemeentelijke benadering: 
OCMW en gemeente worden één geheel. Het nieuwe gemeentehuis zal dan ook een 
SOCIAAL HUIS als wezenlijke component hebben.

Het sociaal beleid wordt nog versterkt door:

een SENIORENCOACH

verdere uitbouw van het VRIJWILLIGERSPLATFORM

waarderen van de WARMSTE GOOIKENAARS

verdere uitbouw van het HUIS van het KIND

verfijnen van het THUISVERZORGINGSAANBOD

Armoedebestrijding wordt een VOLWAARDIGE SCHEPENBEVOEGDHEID

De huurtoelage voor kansarme gezinnen blijft bestaan.

De gemeente kiest voor  arbeidsbemiddeling op maat van kwetsbare groepen....

De gemeente ziet er op toe dat er op regelmatige basis een armoedetoets gebeurt .

Het sociaal objectief 2025 wordt van bij aanvang van de nieuwe legislatuur een 
belangrijke doelstelling! Het beleid legt projectontwikkelaars bij de projectrealisatie 
vanaf 6 huurwoningen op, dat er één sociale huurwoning dient te worden voorzien.

De gemeente onderzoekt of een samenwerking met een sociale-economie 
organisatie voor de uitbating van het fiets- en wandelcafé op Paddenbroek en/of bij 
andere eventuele nieuwe projecten mogelijk is.

Naast de uitbouw van sportsite Strijland doen we er alles aan om het aanbod aan 
dagelijkse fitheid ook in elke deelgemeente te vergroten: FIT DICHT BIJ HUIS

Het aanbod bekijken we met de sportraad om de twee jaar:

via de opmaak van een SPORTBAROMETER: welke nieuwe evoluties zijn er ?

we diversifiëren sterk om een aanbod naar JONG en OUD te kunnen richten

we stimuleren het gebruik van het Nederlands in de sportclubs

behoud van de financiële en logistieke ondersteuning van sportverenigingen

organisatie van bijscholingen en initiatiereeksen voor sportvrijwilligers

Investeren in kleinschalige buurtgerichte voorzieningen qua sport. Beweegtuin 
/ Outdoor fitness in elke deelgemeente (dit biedt een laagdrempelig sportaanbod, 
zet inwoners aan om sportiever te leven, voor jong & oud, brengt mensen samen, 
ontmoetingsplek, stretch mogelijkheden na een jogging, 

EEN SOCIAAL HUIS

SPORT
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Onze kinderen en kleinkinderen zijn ons belangrijkste goed. Inzetten op een 
kwaliteitsonderwijs dicht bij hun leefgemeenschap is essentieel voor CD&V Gooik. We 
zetten de ingeslagen weg van de afgelopen jaren dan ook verder:

We  blijven inzetten op de 5 DORPSSCHOLEN als de optimale leeromgeving voor 
onze jongsten. De school in STRIJLAND is afgewerkt, voor GOOIK en KESTER zijn de 
plannen klaar en de gelden beschikbaar voor uitvoering. Naar OETINGEN toe is het 
budget beschikbaar en worden de plannen opgemaakt.

De dorpsschool als beste leer-leefschool:

waar we met de 5 scholen jaarlijks eenzelfde JAARTHEMA uitwerken: 
schoolomgeving, gezond eten,

landelijkheid, duurzaamheid

waar we jaarlijks de doorstroming naar het MIDDELBAAR onderwijs onder de 
loupe nemen

oprichting van een 1ste graad secundair om onze jonge kinderen langer in het 
eigen dorp naar school te laten gaan.

nieuwe infrastructuur voor de kunstacademies.

ONDERWIJS
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Meer aandacht voor de niet georganiseerde sporter en voor sport- en 
bewegingsactiviteiten aangepast aan 70+ers.

De gemeente blijft inzetten op de ondersteuning van duurzame Gooikse G-Sport 
activiteiten van G-sport specifieke clubs én door het stimuleren van de inclusiewerking 
in de reguliere clubs.

De gemeente participeert aan landelijke sport/beweegcampagnes zoals maand 
van de sportclub, week van de mobiliteit, ... De gemeente zet in op buddy’s binnen de 
sportactiviteit om kansarme sporters te begeleiden.

De gemeente creëert een vernieuwd, administratief eenvoudig subsidiebeleid voor 
sportverenigingen gekoppeld aan de erkenning. De gemeente voorziet in voldoende 
financiële middelen om de subsidies van sportclubs te financieren gedurende de 
volgende legislatuur; 
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De financiële gezondheid van onze gemeente bewaren is een belangrijke doelstelling. 
Het gemeentebestuur en de diensten werken dagelijks aan een helder financieel beleid. 
Met gemeenschapsgeld dienen we steeds zorgzaam om te springen. CD&V staat voor:

het optimaal blijven benutten van alle mogelijke subsidiekanalen

verdere afbouw van de leninglast

beheersing van de personeels- en pensioenkosten

een financieel meerjarenplan op maat van onze gemeente

We bekijken bij grote investeringen steeds of een publiek-private samenwerking tot de 
mogelijkheden behoort om de gemeentelijke begroting te sparen. 

Op vlak van belastingen ligt de belastingvoet in Gooik onder die van de ons omringende 
gemeenten. Dat willen we ook zo houden.

Kleiner wonen zal de opgave naar de toekomst zijn: woonuitbreidingsgebieden blijven 
best buiten schot. Dat betekent dichter wonen in de kernen: we kiezen daar voor 
LANDELIJKE verschijningsvormen met maximale afstemming op de open ruimte. 
We maken een reglement op naar parkeeraccommodatie.

Grote aandacht naar ruimtelijke planning gaat naar:

CREATIEF wonen

MEERGENERATIE-wonen

Omkadering van de HORECA op het platteland

“betaalbaar wonen” onder vorm van lokale woonprojecten en particuliere 
initiatieven

Vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor KMO’s en zelfstandigen

We gaan leegstand tegen door bestaande ruimtes die systematisch leegstaan een 
multifunctionele invulling te geven. Dit geldt ook voor de huidige kerkgebouwen. 

Tijdens de volgende 6 jaar zal de bouw van een nieuw gemeentehuis voorrang 
moeten krijgen: gemeente en OCMW smelten vanaf 1 januari 2019 samen en vragen 
om een optimale behuizing. Vermits de plannen voor de nieuwbouw van de school op 
de Bronnenweg vorm krijgen, komen er ruimtelijk mogelijkheden.

Voor de nieuwbouw van de scouts en de school van Oetingen zijn de nodige 
voorbereidingen afgerond: dit moet passen in een volledig plaatje voor het centrum. 
In de oude jongensschool opteren we voor de ontwikkeling van een technologisch 
jongerencentrum waar ook de mogelijkheden voor onze kunstacademies worden 
bekeken. Wetenschappelijke innovatie zal een plaats krijgen in dat nieuwe centrum, 
waarbij we de mogelijkheden naar vergroening en recreatie bekijken langs de 
Kloosterstraat en de Vollezelestraat.

FINANCIEN

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
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Verruiming van het takenpakket van de vrijetijdscoördinator (coördineert het 
programma en promotie van de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten).

Coördinatie tussen het eigen programma en het programma van de verenigingen.

Behoud van financiële en logistieke ondersteuning van verenigingen.

Aantrekkelijk maken van organisaties van gemeentelijke en intergemeentelijke 
evenementen voor het grote publiek.

De Cam blijft het socio-cultureel hart van de gemeente. De schuur wordt verder benut 
en de rechtervleugel wordt uitgebreid. 

We verhogen het budget culturele werkingssubsidie en voorzien projectsubsidies 
voor bijzondere projecten. 

We geven steun aan plaatselijke kunstenaars, ondersteunen het Kunstforum en 
tentoonstellingen.

We bouwen de kerk van Strijland en Leerbeek om tot cultuurcentrum. 

We organiseren een tweejaarlijkse vrijetijdsmarkt in samenwerking met de 
verschillende raden. 

De bibliotheek wordt verder uitgebouwd tot informatiehuis en ontmoetingsplek. 
We spelen verder in op de digitalisering en bevorderen leesplezier, zowel als 
cultuurparticipatie. 

We brengen archeologie dichter bij de mensen. 

CULTUUR

»

»

»

»

De schoolomgeving van Leerbeek biedt mogelijkheden naar verdere ontwikkeling: 
de kinderopvang vraagt naar een vernieuwde huisvesting, de site biedt op termijn 
mogelijkheden naar woongelegenheden, we blijven geloven in de kansen van de school. 
Dit kan gecombineerd worden met de uitbouw van recreatie en ontspanning op het 
grote binnengebied tussen de Ninoofsesteenweg en de Winnepenninckxstraat.

In Kester worden de plannen om het parochiaal centrum op termijn in de kerk 
te integreren uitvoerig en in alle openheid voorbereid en besproken: de oude 
jongensschool krijgt een andere bestemming, de school in de Ham wordt vernieuwd en 
verruimd, de Chiro krijgt een plaats in de vroegere pastorie terwijl de parochiezaal  in de 
kerk wordt  geïntegreerd. Meteen moet hiermee de dorpskern pittiger en levendiger uit 
de hoek komen.

In Strijland is de Woestijnomgeving  een uniek stuk traditie en buitengebied waar we 
nog meer kunnen van genieten: we maken een exploitatieplan op waarbij we de kapel 
en de weide beter laten benutten door de bevolking. Ook de kerk van Strijland biedt 
meer mogelijkheden: ook daar zetten we samen met de Strijlandse gemeenschap een 
businessplan op. 
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Jongeren zijn de cement van de toekomst.

We blijven jaarlijks de grote onkosten van het JEUGDHUIS dragen en kijken we 
hoe hierin een centrale rol aan dit gemeenschapshuis kan gegeven worden.

We gaan na hoe voor de fuiven die nog georganiseerd worden bestaande ZALEN 
kunnen aangepast worden in functie van een jaarkalender.

In het Gooiks INFOBLAD geven we elke keer een kans aan een 
JEUGDBEWEGING om de werking voor te stellen.

We voorzien WIFI in de Gooikse jeugdlokalen.

Speelbos in elke deelgemeente voor kinderen en jongeren.

Verplichte voorziening van oordopjes en laten onderzoeken hoe we een systeem van 
herbruikbare bekers kunnen invoeren. 

De gemeente onderzoekt of het een beperkte ruimte ter beschikking kan stellen van 
jeugdverenigingen voor de opslag van hun materiaal. 

We onderzoeken de erkenning van het oud atletiekplein als outdoor 
evenementenlocatie, rekening houdend met de omwonenden. 

De gemeente ondersteunt de toegankelijkheid van jeugdlokalen en uitgaanslokalen. 

DE JEUGD HEEFT EEN PLAATS IN 
HET HART VAN DE GEMEENSCHAP

»

»

»

Ondernemen op het platteland is specifiek: familiale bedrijven hebben wij via vroegere 
ruimtelijke plannen op de locatie kunnen houden waar ze actief waren. Het toerisme 
wordt een economische factor die we naar de toekomst toe sterk kunnen inschakelen. 
We betrekken de middenstanders bij de uitbouw van het toerisme in Gooik.

Voor onze ondernemingen:

zorgen we ervoor dat naar VERGUNNINGEN afhandelingen correct en vlot 
verlopen

organiseren we jaarlijks een ECONOBABBEL

maken we een TOERISMEPLAN op en introduceren we een toeristisch loket.

Gooik wordt gepromoot als een wandel- en fietsgemeente waarbij we de 
opportuniteiten van de ruilverkaveling optimaal benutten. De horeca wordt beter 
afgestemd op toerisme en omgekeerd. Paddenbroek wordt een belangrijke schakel in 
het plattelandstoerisme in  het Pajottenland.

Bruegeljaar 2019 wordt gebruikt als een kapstok voor toerisme in de streek. Bruegel, 
Bier en Boerenpaard blijven Pajotse en dus ook Gooikse eigenheid. Zo verhogen we 
de streekidentiteit en spelen we onze toeristische troeven uit (landschap, erfgoed, 
streekproducten, ...) 

ECONOMIE OP Z’N PLATTELANDS

»

»
»
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WE INTEGREREN NIEUWKOMERS 
IN ONZE VLAAMSE GEMEENTE

Actuele en toegankelijke toeristische informatie (sterkere visualisering van de 
informatiepunten)

De gemeente stelt een pop up (handels)pand ter beschikking van jonge ondernemers/
starters zodat starters in eigen gemeente aan hun onderneming kunnen timmeren.

Oprichting (nieuw) ondernemersplatform. In dit platform werken we samen met de 
middenstand en bedrijven een strategisch commercieel plan uit voor de promotie van de 
lokale middenstand.

CD&V Gooik wil onderzoeken op welke manier we startende onthaalouders beter 
kunnen ondersteunen door bijv. een opstartpremie toe te kennen, die bij opstart een 
overbrugging kan betekenen.

Ons Vlaams karakter hoeven we niet te tonen met een vlag maar vooral in dagdagelijkse 
praktijk:

NEDERLANDS is de verplichte voertaal in alle diensten

we voeren een ONTHAALBELEID op maat in de buurten en op het gemeentehuis 

optimalisering van de lessen Nederlands voor anderstaligen

participatie in regionale initiatieven ter bevordering van het Vlaams karakter

verdere samenwerking met de Vlaams-Brabantse gemeenten inzake de houding als 
Vlaamse Rand

Er worden onthaalmomenten georganiseerd voor niet-EU inwoners. 

We starten met een meter-peterschap, waarbij inwoners gevraagd worden gedurende 
6 maanden nieuwkomers te begeleiden. Na 6 maanden krijgen de meters/peters een 
getuigschrift.

De wereldweek wordt een belangrijke gemeentelijke activiteit!

»
»
»
»
»
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Vanuit het bestaande en succesvolle mobiel dienstencentrum Carrousel, investeert 
de gemeente Gooik in een vaste locatie, waarbij dagelijks een aanbod is van 
ontmoetingsmomenten en vormingsactiviteiten.

Subsidiemogelijkheden worden onderzocht en de inzet van personeel is in deze 
onontbeerlijk. Ook een uitgebreide vrijwilligerspoel voor de dagelijkse werking zal 
worden uitgebouwd.

De mindermobielencentrale is aan vernieuwing toe. We stappen af van het OCMW-
concept waarbij inkomensgrens bepalend is voor het kunnen beroep doen op deze 
centrale. Ook hier worden vrijwilligers gezocht.

De mantelzorgpremie wordt verhoogd per inkomenscategorie.

We trachten vereenzaming tegen te gaan. Een buurtzorgwerking wordt opgestart en 
kan kaderen binnen de totale werking van het dienstencentrum.

Levenslang leren bij onze senioren aanmoedigen en stimuleren

We sporen eenzaamheid proactief op door middel van huisbezoeken. 

De gemeente behoudt haar label ‘Fairtrade gemeente’!

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gebruikt als leidraad bij het realiseren van 
projecten. 

Korte keten en lokale handel worden aangemoedigd door subsidiesysteem of 
kortingssysteem uit te werken, bijvoorbeeld voor eetfestijnen, analoog aan faire trade systeem. 
Zo worden organisatoren aangemoedigd om producten te kopen bij korte keten. 

Invoeren van duurzaam aankoopbeleid binnen de gemeente

Motiverende premies voor gesubsidieerde verenigingen die duurzaamheid inschrijven in hun 
werking

We zetten in op sensibilisatie omtrent duurzame consumptie in de Gooikse scholen en bij de 
Gooikse adviesraden en verenigingen.

Er wordt onderzocht of er een zonnepark in Gooik kan geïnstalleerd worden door middel van 
een publiek-private samenwerking, waar zowel particulieren als de gemeente mee kunnen in 
investeren. 

Er worden inspanningen gedaan om het gemeentelijk patrimonium energieneutraler te maken. 

We stimuleren eigenaars om huizen toekomstgericht te renoveren. Op die manier zullen ze 
voldoen aan de nieuwe en toekomstige normen inzake energieprestaties. De gemeente kan dit 
stimuleren door de Vlaamse Energielening aantrekkelijker te maken en renteloos te maken voor 
al haar inwoners.

SENIOREN

DUURZAAMHEID



CD&V ACTIEPLAN 2024

Dierenwelzijn wordt een volwaardige schepenbevoegdheid. 

We promoten zwerfkattensterilisatie door middel van een jaarlijkse  
sensibiliseringscampagne.

We pakken de overlast van hondenpoep op straat aan door het aanleggen van uitlaatplaatsen  
voor honden, of door het plaatsen van hondenpoepbakjes. 

We voorzien in losloopzones voor honden in de buurt van dorpskernen. 

We laten huisdieren toe in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats 

We publiceren in de gemeentelijke INFOKRANT regelmatig artikels met tips over dierenwelzijn 
en dierverwaarlozing 

Een verbod op de verkoop van alle gezelschapsdieren op markten (konijnen, hamsters, ratten, 
muizen...) in het politiereglement.

We onderzoeken of het haalbaar is om in Gooik een strooiweide voor overleden huisdieren in 
te richten. 

DIERENWELZIJN

GOOIK VOORUIT 
21 straffe kandidaten»



MICHEL DOOMST
CHRISTA DERMEZ
SIMON DE BOECK
ELLEN VEREMAN
GUNTHER DE WILDE
HERMAN ANTHOONS
LINDA DE SCHUTTER
JONAS DE MAESENEER
PATRICK WEEK
ELKE VAN WAYENBERGHE
PASCAL DE LEENER
AMBER GYS
PASCALE VAN DEN EECKHOUDT - MEIRE
SAMUEL BILLENS
LAURA TIMMERMANS
PASCALE SOUFFRIAU 
INGE JACOBS
LUC DE DONCKER
CHRISTINE VANKERSSCHAEVER
LIEVEN KRIKILION
JAN DEPESTER

1
2
3
4
5
6 
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Stem op meerdere kandidaten !
Hoewel sommigen verlangen naar het elektronisch stemmen, is de manier van stemmen in 
Gooik nog niet veranderd. Je mag met het rode potlood nog steeds het bolletje bovenaan 
de lijst kleuren, maar de kandidaten verkiezen uiteraard een rood bolletje achter hun naam. 

Op één lijst mag je zo veel kandidaten aanduiden als je wil, maar je moet je wel beperken tot 
één lijst. We roepen op om een bolletje te kleuren achter elke kandidaat van de CD&V-lijst. 
Het zal een beetje tijd vragen in het stemhokje, maar de kandidaten zullen je dankbaar zijn 
en u de komende 6 jaar niet ontgoochelen.

In het stemhokje zal je overigens twee stemformulieren krijgen, want samen met de 
gemeenteraadsverkiezingen, vinden ook de provincieraadsverkiezingen plaats. Voor Gooik is 
onze burgemeester Michel Doomst kandidaat voor de provincie. Hij ondersteunt de CD&V-
lijst als lijstduwer. 
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