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Wat eind 2015 de kip met het gouden ei bleek, blijft voor Torhout een 
moeilijke opdracht. De vacature voor een centrummanager blijft open.

Centrummanager gezochtVoorwoord

Eind juni nam Norbert De Cuyper 
afscheid als burgemeester van onze 
stad. Heel wat feestjes en recep-
ties, gevuld met overvolle speeches 
hebben dit afscheid gekleurd. 

Torhout groeide uit tot een belangrij-
ke onderwijsstad en het Sint-Rem-
bertziekenhuis werd een duurzame 
werkgever. Een duidelijke visie voor 
handel en nijverheid in onze stad was 
er niet. 

Dat zorgt ervoor dat heel wat van de 
technisch opgeleide Torhoutenaren 
buiten onze stad aan het werk zijn. 
Onze partij houdt hier de vinger aan 
de pols zodat ook in onze tewerkstel-
ling diversiteit aan bod kan komen.

Nu staat in het Torhoutse stadsbe-
stuur een jonge ploeg klaar om de 
taak van onze burgervader over te 
nemen. Verjonging en vernieuwing is 
dan ook dringend nodig. 

We kijken alvast uit naar de lokale 
verkiezingen van 2018. Hopelijk 
krijgen we dan echt de kracht van 
verandering.

Eva Maes
Voorzitter N-VA Torhout

  Torhout moet weer een échte winkelstad worden. Maar eerst moet de stad dringend 
een centrummanager vinden die deze taak aan wil gaan.

Alles komt goed, zei het Torhoutse 
stadsbestuur. We stellen een centrum-
manager aan en hij/zij zal alle problemen 
oplossen… Niets is echter minder waar. 
De centrummanager zou in mei 2016 van 
start gaan om van het Torhoutse centrum 
terug een levendig en bruisende handel- en 
woonkern te maken. 

Maar het gaat al mis van bij het begin: de 
vacature geraakt niet ingevuld.De na-
genoeg uitzichtloze situatie, de weinige 
financiële middelen en de tijdsduur van 
slechts twee jaar zorgen ervoor dat weini-
gen deze uitdaging aankunnen en noem 
het eerder aandurven.

Op de gemeenteraad van juni 2016 polste 
de N-VA-fractie naar de stand van zaken. 
Ondanks de uitgebreide communicatie 
rond deze vacature gaat de personeels-
dienst nieuwe kanalen aanspreken. 
Enerzijds gaan ze de kaart trekken van 
outplacement. Zo kan iemand die werk-
loos is maar met ervaring weer op de 
arbeidsmarkt komen. Anderzijds willen ze 
gaan kijken waar een mogelijke kandidaat 
zit bij de pas afgestudeerden. 

Misschien moet de geknipte man/vrouw 
nog geboren worden? Misschien beginnen 
we op de markt met een spandoek: ‘Den-
ken, Durven, Doen’.

Gemeenteraadslid Eva Maes
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Torhout heeft twee belangrijke 
toeristische trekpleisters: het 
Wijnendaalse kasteel en het museum 
van Torhouts aardewerk. Voor beide 
lopen de bezoekersaantallen echter 
terug. De N-VA vraagt dan ook initiatief 
om de twee trekpleisters beter te 
promoten.

Het aantal bezoekers voor het 
Wijnendaals kasteel liep op twee jaar tijd 
terug van bijna 9 500 naar ca. 6 800. Het 
museum voor Torhouts aardewerk ging 
van ruim 2 500 bezoekers naar 1 763. Dat 
laat zich ook voelen in het budget van de 
dienst Toerisme. De inkomsten bedroegen 
vorig jaar nog ruim 48 000  euro, maar 
daar staan wel 374 153 euro aan uitgaven 
tegenover.

Zowel het kasteel als het museum zijn 
erfgoed: ook al zijn ze verlieslatend, ze 
moeten blijven bestaan. 

Dat neemt niet weg dat er, in tijden van 
besparingen, alles aan gedaan moet 
worden om het bezoekersaantal op te 
krikken en de onkosten in te dijken. 

Drie concrete voorstellen

  Het museum van Torhouts aardewerk 
heeft een te beperkt spectrum. Waarom 
het werkgebied niet uitbreiden 
tot Vlaams aardewerk of tot andere 
soorten gebruiksvoorwerpen? Wellicht 
leidt dat ook tot meer subsidies van de 
provincie of van Vlaanderen.

  Beide musea moeten intern op zoek 
naar een verhaal. Een modern 
museum is namelijk meer dan een 
stapel oude dingen. Wat hebben onze 
musea de bezoeker te bieden? Is daar 
een markt voor? En hoe brengen we dat 
op een leuke, interactieve manier aan 
de man?

  Er moet ten slotte een degelijke 
publicitaire strategie komen, zodat 
Torhout hoger op het lijstje van 
toeristisch interessante steden van 
Vlaanderen komt te staan. 

Het is niet makkelijk om op te tornen 
tegen toeristische kleppers als Ieper, 
Oostende en Brugge. Maar met de 
hulp van deskundigen (binnens- 
en buitenshuis) liggen er zeker 
mogelijkheden. Afwachten is alvast geen 
optie.

De meerderheid had dit jaar blijkbaar niet aan een 11 juliviering gedacht. Er was enkel een  appendixje aan 
Parkies. Goedkoop en je hebt meteen volk. En wie kniest erover dat dit op 5 juli plaatsvond?

Op de gemeenteraad van mei vorig jaar stelde de N-VA voor om 
ANPR-camera’s te hangen aan de afrit op de E403. Oostkamp, 
Zedelgem en Lichtervelde investeren al in deze camera’s, 
die nummerplaten kunnen herkennen en zo inbrekers 
afschrikken. Eén jaar later komt de Torhoutse burgemeester tot 
het inzicht dat ons voorstel nog zo gek niet is.

De toespraakje van de burgemeester was dan weer een lepeltje 
geschiedenis, waar niemand het nog warm van krijgt.  Geen 
woord over het Vlaanderen van nu of over wat er de voorbije jaren 
gerealiseerd werd. Niets over de uitdagingen voor de toekomst. 
Het belangrijkste leek dat de schepenen in vol ornaat op het 
podium mooi konden wezen, met lint en al. Het ging tenslotte 
over een ‘belangrijk moment’. 

Hopelijk heeft het stadsbestuur de 
volgende jaren wél aandacht voor 
een feestprogramma met de Vlaamse 
feestdag. Of zou dat teveel in de kaart 
van de N-VA spelen?

Ward Baert
Gemeenteraadslid

De stad stelt nu voor om via de politiezone te investeren in mobiele slimme 
camera’s die efficiënter ‘vliegende vogels’ kunnen strikken. In de nabije 
toekomst komen er bijgevolg twee camera’s aan de af- en oprit in Torhout. Zo 
kunnen heel wat inbraken vermeden worden. 

Jurgen Claus | gemeenteraadslid

Torhoutse 11 juliviering was mager beestje

N-VA zorgt voor slimme camera’s aan afrit E403

Toerisme in Torhout
Hoe lokken we meer bezoekers naar 
onze musea?

  Het Wijnendaals kasteel lokte op twee 
jaar tijd 2 700 bezoekers minder.
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Stad investeert  
te weinig in  
fietsveiligheid en  
bestrijding  
wateroverlast
De jaarrekening die de stad 
presenteerde op de gemeenteraad 
van juni toont relatief goede cijfers. 
Torhout investeert waar het kan 
en bespaart waar het mogelijk is. 
Maar aan de prioriteiten die de 
meerderheid zelf vooropstelde – 
fietsveiligheid en het beheersen van 
de wateroverlast – besteedt de stad 
minder dan de N-VA gehoopt en 
verwacht had.

Op een totaal uitgavebudget van meer 
dan twee miljoen euro gaat er slechts 
94 000 euro naar deze prioriteiten. 
Misschien zijn de doelstellingen dan 
toch niet zo belangrijk voor deze 
meerderheid. Ze hopen wellicht dat 
de zware regenbuien onze contreien 
voorbij waaien?

Eva Maes
Gemeenteraadslid

 Wie ben je, Philippe?
Ik werk als business manager bij AXA Belgium, maar ben ook al 
sinds 2012 lid van N-VA Torhout. Als OCMW-Raadslid in Tor-
hout kan ik me volledig uitleven in thema’s die mij nauw aan het 
hart liggen, zoals ouderenzorg. Ik ondersteun ook initiatieven 
doe iedere inwoner van Torhout – jong of oud – een menswaar-
dig bestaan geven, met de nodige kansen om zich te 
(her)integreren in de maatschappij.

 Wat is je favoriete plek in Torhout?

Mijn favoriete plek is waar mijn huis staat, waar ik woon, in de 
Ieperse Heerweg. Ik kan enorm genieten wanneer ik voor of na 
een drukke werkdag de toer van mijn tuin doe en zo de overgang 
van de vier seizoenen op de voet mee beleef. En als er dan een 
haas, patrijs, fazant of een verdwaalde vos mijn pad kruist, voel 
ik me gelukkig en ontspannen. Kom zeker eens de Ieperse Heer-
weg ontdekken! Veel wandelaars en fietsers deden het u al voor.

 Vanwaar de keuze voor de N-VA?

Ik ben al van jongsaf aan in politiek geïnteresseerd. Toen ik de 
gemeentepolitiek inging, heb ik eerst alle partijprogramma’s 
doorgenomen. Mijn visie op de maatschappij sloot het dichtste 

aan bij die van de N-VA. De keuze was 
dan ook snel gemaakt.

  Wat moet er veranderen in onze 
stad ?

Dit is voor mij duidelijk: het bestuur. 
Alle goede bedoelingen ten spijt, 
lijkt het mij niet meer dan normaal 
en gezond dat er na een jarenlang eenpartijbestuur een frisse 
wind van verandering komt. De overgrote meerderheid van àlle 
Torhoutenaars moet in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Uiter-
aard vind ik dat ook de N-VA een plaats heeft in zo’n coalitie.

 Wat zou een goede slogan zijn voor onze stad?

Torhout zorgt goed voor zijn kinderen, studenten, gezinnen, 
zieken, ouderen en minstbedeelden. Maar de inwoners maken 
zich zorgen over de stadskernvernieuwing, open ruimtes en 
speelpleinen op de wijken, slechte fietspaden en de auto die het 
stadscentrum blijft terroriseren. Daarom kies ik voor de slogan 
‘Torhout: zorgstad’.

5 vragen aan N-VA-ondervoorzitter Philippe Braekman

 Zondag 25 september – 12 uur zaal ’t Rozeveld
Côte à l’os-barbecue met gastspreker, sander Loones,  
N-Va-ondervoorzitter.

 Zondag 9 oktober - 11 uur
Wijkactiviteit in Maria Assumpta. Met een hapje en een drankje  
luisteren we naar uw verzuchtingen en wensen.

 Zaterdag 14 oktober – 19.30 uur – zaal ’t Rozeveld
N-VA-quiz. schrijf u nu al in via jens.ideler@n-va.be.

N-VA-AgENDA
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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:     /     /


