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TORHOUT

De N-VA feliciteert de uittredende 
schepen van financiën. Hij zorgt 
voor besparingen, geld in de ge-
meentelijke kas en het terugdrin-
gen van de openstaande schuld.
Maar wie mag deze pluim op zijn hoed 
steken? De N-VA heeft namelijk in aanloop 
van de campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2012 gezien dat er een be-
lastingverhoging ingeschreven stond in het 
budget van 2013. Personenbelasting van 8 
procent naar 8,5 procent en de opcentiemen 
van 1750 naar 2000. De N-VA heeft dus een 
verhoging van 230 euro voor een modaal 
Torhouts gezin tegengehouden.

Naar aanleiding van deze ‘ontmaskering’ 
is CD&V in een kramp geschoten en be-
loofden ze dat de belastingen niet zouden 
verhogen gedurende de bestuursperiode. 

Daarmee heeft de N-VA de financiële 
toon gezet bij de opmaak van de meer-
jarenplanning en beïnvloeden we het 
beleid van het stadsbestuur. Een sterke 
oppositiepartij kan en moet wegen op een 
stadsbestuur.

Maar er is ook een keerzijde van de me-
daille: hoe komt het namelijk dat er extra 
geld zit in de gemeentelijke kas? Door niet 
te lenen en het reservefonds te plunderen. 

Het Torhoutse spaarpotje was in 2013 nog 
10,4 miljoen euro. Na de geplande inves-
teringen zal er nog 1,8 miljoen euro over 
zijn. In 2019 wacht er de nieuwe bestuurs-
ploeg een bijna leeg spaarvarkentje. De 
N-VA vindt dit politiek niet correct: eerste 
helft van deze legislatuur besparen en 
niets investeren en de laatste jaren voor de 
verkiezingen meer beleidsruimte creë-
ren voor investeringen om de volgende 
bestuursploeg op te zadelen met een lege 
portemonnee.

Op 1 maart zijn we vanuit Torhout met 
een bus naar Brugge gereden. Daar werd 
een gespreksavond georganiseerd tussen 
journalist Rudi Vranckx en staatsse-
cretaris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken. Een geslaagde avond, waarbij 
het publiek aan de lippen hing van deze 
twee boeiende sprekers.

De N-VA zet de financiële toon

Gespreksavond met Theo Francken  
en Rudi Vranckx

Voorwoord, 

In september 2014 gaf onze vorige 
voorzitter Steven Billiet zijn functie 
door. Ik ben dan ook met veel plezier 
en enthousiasme aan deze opdracht 
begonnen. Achttien maanden later 
hadden we op 6 maart onze drie-
jaarlijkse bestuursverkiezingen. Hier 
werd ik door onze leden en het be-
stuur opnieuw verkozen tot voorzitter 
voor de volgende periode.

Wanneer mensen geloven in wat 
je doet, geeft dit nog meer kracht 
om deze taak te vervullen. Met het 
bestuur werken we aan de toekomst. 
We willen de N-VA nog sterker op 
de kaart zetten en ook in Torhout de 
Kracht van Verandering laten zien.
De Griekse filosoof Heraclitus zei het 
vroeger al: “Verandering is de enige 
constante.” Blijf niet stilstaan bij het 
bekende, maar kies voor innovatie. 
Veranderingen komen alleen tot 
stand wanneer je genoeg ruimte 
geeft aan vernieuwing.

De volgende drie jaar gaat het 
N-VA-bestuur positieve voorstellen 
doen die de stad Torhout zal trans-
formeren.

Eva Maes
Voorzitster N-VA Torhout
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Op 11 maart mochten we 
Vlaams minister Homans  
in Torhout ontvangen. 

We kregen een voorstelling van 
hoe een goed sociaal beleid een 
opvangnet kan zijn voor mensen 
die een extra duwtje in de rug 
nodig hebben. 

Daarnaast moet een goede 
opvolging ervoor zorgen dat 
burgers die misbruik maken van 
ons systeem aangepakt kunnen 
worden. Alleen zo garanderen we 
onze sociale zekerheid.

Veiligheid is een thema dat iedere partij hoog in 
het vaandel draagt. Op 16 november 2015 en op 
woensdag 20 april 2016 werd over heel Vlaanderen 
voor de vijfde keer een ‘flitsmarathon’ gehouden. 

Torhout nam niet deel, waardoor er dus geen cijfers zijn. Wel 
weet de N-VA dat in Torhout erg weinig mobiele controles 
plaatvinden. Wie vaak in buurgemeenten passeert, merkt dat 
de bestuurders zich netjes aan de aangegeven snelheid houden. 
Op korte termijn verhogen snelheidscontroles uiteraard je 
populariteit niet. Op lange termijn werpen ze wel vruchten af 
en voelen zwakke weggebruikers zich veiliger op de weg.

Bestuurslid Jasper Vangheluwe: “Waar flitspalen in vele 
gemeenten als paddenstoelen uit de grond schieten, delen we 
mee dat er in Torhout één flitspaal minder staat dan een tijdje 
geleden. Velen zijn de flitspalen niet genegen, maar als het om 
veiligheid gaat, willen we allemaal een veilige buurt om in te 
wonen.”

Eind 2015 kondigde 
het Torhoutse 
stadsbestuur met 
veel toeters en bellen 
een nieuwe oplossing 
aan om Torhout als 
winkelstad terug op 
de kaart te zetten. Een 
centrummanager moest 
nieuwe investeerders 
naar Torhout lokken 
om zo de leegstand 
aan te pakken in het 
stadscentrum. 

Deze manager moest ook 
nieuwe campagnes lanceren 
en de banden versterken 
tussen de verschillende 
handelaars in de stad. Wat 
de N-VA betreft zijn dit 
allemaal basistaken van een 
stadsbestuur en vooral van 
de schepen Lokale Economie. 
Ondanks de subsidies hangt 
er nog een prijskaartje van 
150 000 euro aan vast.

Daarnaast wil men ook de 
Markt heraanleggen. Het 
commercieel strategisch plan 
hiervoor is al jaren opgemaakt 
en de raad voor Lokale 
Economie is actief. Toch vindt 
het stadsbestuur een extra 
studieopdracht opportuun. 

Kostprijs voor het aanstellen 
van een externe partner 
voor deze opdracht: 40 000 
euro. Voor 175.000 komt ook 
de Vlaamse bouwmeester 
Torhout bijstaan in hun 
project ‘heraanleg van de 
Markt’.

Aan nog meer 
studieopdrachten en 
lijvige dossiers hebben 
de Torhoutenaren geen 
boodschap. We hebben 
beslissingen nodig met als 
eerste belangrijke vraag:  
“gaan we voor een 
verkeersvrije markt of niet?”

Stel jezelf even voor?
Ik ben Eva Maes en ben gehuwd met Sammy. Samen hebben we 
drie dochters en we hebben een benzinestation met buurtwinkel 
in de Bruggestraat. Onze zaak, ons gezin, mijn inzet als 
gemeenteraadslid en de werking van onze lokale afdeling 
N-VA zorgen uiteraard voor een overvolle agenda. Maar als er 
ruimte is voor ontspanning dan neem ik mijn koptelefoon, de 
weekendkrant en plof ik mij neer in de sofa.

Wat is je favoriete plek in Torhout?
Voor een wandeling of een fietstochtje ga ik graag richting het 
bos van Groenhove. Een groot stuk van mijn jeugdjaren heb 
ik doorgebracht in de manege van Groenhove. Wanneer ik de 
geuren van het bos en de paarden kan opsnuiven, komen heel 
wat mooie herinneringen terug naar boven.

Waarom koos je voor de N-VA?
De N-VA is voor mij een partij die de realiteit onder ogen ziet 
en de problemen bij naam durft noemen. Ze nemen echte 
structurele maatregelen die het verschil maken. Stap voor 
stap wordt er gekeken naar oplossingen voor de vele moeilijke 
situaties die gecreëerd werden door de traditionele partijen.
Naast de vele sociaaleconomische uitdagingen blijft onze 
Vlaamse zaak op de agenda staan. Meer bevoegdheden en 
daaraan gekoppelde budgetten zorgen voor meer autonomie 
voor Vlaanderen.

Wat zou er volgens jou moeten veranderen in onze stad?
Het Torhoutse stadsbestuur schenkt te weinig aandacht aan het 
economische aspect van onze stad. Tien jaar is het bestuur al 

bezig met de opmaak van een strategisch commercieel plan en 
een mobiliteitsplan. Vele bundels papier zijn al ter goedkeuring 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en op 
de gemeenteraden. Maar concrete beslissingen blijven uit.

Nu het kalf bijna verdronken is, zoekt het stadsbestuur onder de 
noemer van ‘centrummanager’ een nieuwe koe mét kalf om weer 
van nul te beginnen.

Wat zou een goede slogan zijn voor onze stad?

Torhout? Goedgezind voor iedereen!

Het hoge prijskaartje van de Torhoutse herwaardering

Lezing Liesbeth Homans Verkeersveilig Torhout 
voor iedereen

5 vragen aan de voorzitster



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

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 HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
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België is een van de strengste landen
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