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TORHOUT

Visie en daadkracht 
gezocht voor  
stadskern

Voor wie jullie zullen kiezen in 2018 
ligt nog ver in de toekomst. Het 
bestuur moet al sneller kiezen wat ze 
met onze stadskern zullen aanvan-
gen. 

Een gerenommeerd studiebureau 
heeft dan ook eerst een onderzoek 
gedaan. Het resultaat was enigs-
zins om trots op te zijn. We hebben 
prachtige landschappen, meerdere 
bosrijke gebieden en een sterke 
scholengemeenschap. Ook de vlotte 
bereikbaarheid van ons ziekenhuis 
en de goede zorgen in ons rust- en 
verzorgingstehuis mochten niet 
ontbreken. 

Maar de troeven, opportuniteiten en 
kansen voor de stadskern bleven uit. 
Naast de uitzonderlijk hoge concen-
tratie van ouderen in onze stadskern 
en de vele leegstaande winkelpan-
den kon het bureau ons niets nieuws 
vertellen. De problemen zien is één 
ding, oplossingen aanreiken, is een 
andere zaak.

Alle info uit het onderzoek werd 
doorgestuurd naar ontwerpbureaus. 
Nu moet het bestuur hieruit het 
beste project kiezen. Benieuwd welk 
bureau hier de winnaar wordt.  
Verliezers hebben we al genoeg 
gehad in ons 
winkelapparaat!

Eva Maes
Afdelings- 
voorzitter

N-VA bespaart 60 000 euro per jaar met 
doven verlichting

De N-VA stelde in de gemeenteraad van oktober 2014 voor om een 
proefproject op te starten om de openbare verlichting te doven tussen 
middernacht en vijf uur ’s morgens.

Onderzoek wees al uit dat de 
criminaliteits- en inbraakcijfers 
alvast niet gestegen zijn in 
het voorbije anderhalf jaar. 
Nog belangrijker is dat 
de N-VA zorgt voor een 
jaarlijkse besparing van  
60 000 euro bij de  
Torhoutse bevolking. 

Veel gemeenten zijn ons voor-
beeld al gevolgd. In diezelfde 
gemeenteraad stelden we ook 
voor om de energieverslindende 
verlichting van openbare  

gebouwen te doven en te 
investeren in LED-verlichting 

en slimme lantaarnpalen met 
sensoren.

Onder andere bij de veel 
gebruikte, maar afgelegen 

fietsontsluitingen bij de 
Groene 62. “Het stads- 

bestuur heeft beloofd om deze 
voorstellen mee te nemen, maar 
na twee jaar zijn onze voorstel-
len nog niet gerealiseerd. Tijd 
voor een opvolgingsvraag in de 
volgende gemeenteraad”, besluit 
fractieleider Jurgen Claus.

Meer weten over N-VA Torhout?
  N-VA Torhout
  www.n-va.be/torhout
 @NVAtorhout
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Sinds deze zomer beschikt 
Torhout over een splinternieuw 
voetbalveld in kunstgras aan de 
Velodroom. Het dossier heeft 
helaas langer aangesleept dan 
nodig, omdat de meerderheid 
niet wist hoe ze het tekort aan 
kwalitatieve sportinfrastructuur 
ging aanpakken. Maar met 
deze investering is alvast 
een eerste stap gezet om de 
sportinfrastructuur in Torhout 
structureel te verbeteren. En daar 
kunnen de vele sportliefhebbers 
uit Torhout en omstreken alleen 
maar tevreden over zijn.

Blijvende inzet N-VA
N-VA Torhout heeft zich jarenlang 
ingezet voor de realisatie van dit 
project. Ondanks tegenkanting van de 
meerderheid, brachten we het thema 
telkens opnieuw op tafel en drongen we 
aan op een oplossing voor het nijpende 
tekort aan kwalitatieve sportvelden.  
Bij de inhuldiging van het nieuwe 
voetbalveld hebben zowel de burgmeester 
als de voorzitter van de sportraad met 
geen woord gerept over onze volgehouden 
inspanningen. 

Toch zet de N-VA door, want één 
zwaluw maakt de lente niet. Het nieuwe 
kunstgrasveld is weliswaar een eerste 
stap, maar wij willen meer infrastructuur 
en nog meer mensen aan het sporten 
krijgen. Zeker nu de aanleg van de nieuwe 
sportterreinen langs de Bruggestraat 
voor onbepaalde duur opgeschort werd, 
is het hoog tijd dat we op zoek gaan naar 
alternatieven.

Verhoging huurprijzen
Helaas wringt het schoentje niet alleen 
bij het aanbod. Ook op financieel vlak 
betaalt de sportende Torhoutenaar 
opnieuw het gelag. Het stadsbestuur 
besliste recent om de tarieven voor de 
huur van sportterreinen aan te passen. 
Op zich hoeft een indexering van de 
prijzen niet problematisch te zijn, maar 
we stellen vast dat er een groot verschil is 
tussen de stijging voor de inwoners van 
Torhout en die voor niet-inwoners. 

Zo betaalt een Torhoutenaar nu tot 
acht keer meer voor de huur van 
sportterreinen, wat in schril contrast staat 
met de zeer beperkte verhoging van de 
huurtarieven voor niet-inwoners. “Dat er 
zich na vele jaren een aanpassing van de 
tarieven opdrong, kunnen we begrijpen, 
maar er mag niet met twee maten worden 
gemeten. Wij blijven dan ook ijveren voor 
betere sportinfrastructuur in onze stad 
tegen een eerlijke prijs voor iedereen”, 
besluit gemeenteraadslid Ellen De 
Brabander.

N-VA analyseert audit 
binnenlands bestuur
Op de gemeenteraad van september stond de 
audit van binnenlands bestuur op de agenda. Zo 
controleerde binnenlands bestuur onlangs of 
Torhout de juiste procedures volgt bij het kiezen 
van leveranciers en genoeg onderhandelt over de 
juiste prijs.

Torhout scoorde behoorlijk goed, maar er waren 
enkele aandachtspunten. De N-VA neemt deze 
onder de loep. Zo is er quasi geen interne controle 
rond aankopen waardoor evaluatie en bijsturing 
niet mogelijk was. Verder moet men uitbestede 
werken ook verder opvolgen, maar dit gebeurt in de 
praktijk zelden. Daardoor konden de opdrachten 
niet definitief opgeleverd worden. Ook bij aankopen 
tot 8 500 euro is niet vastgelegd wanneer er drie 
verschillende offertes opgevraagd moesten worden, 
waardoor de leverancier soms met de natte vinger 
werd gekozen. Als laatste wijst de N-VA erop dat  
het deontologisch heel gevaarlijk is wanneer andere 
leveranciers niet op de hoogte gebracht worden 
van de opdracht, zo is er geen onderhandeling 
over de prijs en lopen we duizenden euro’s mis. 
Onder druk van de oppositie liet de stad hun 
verzekeringspremies al herberekenen en bespaarde 
zo 50 000 euro. “De vinger op de knip is een 
winsituatie voor iedereen!”, zegt fractieleider Jurgen 
Claus.

Wat als … de markt bereikbaar zou zijn?
De eerste berichtgevingen en beloftes over het heraanleggen van de markt dateren van 1992. De N-VA kijkt 
alvast uit naar 2019, de aanvang van de werken. De meerderheid kiest ervoor om hun huiswerk goed te doen 
en ging eind augustus op stap om andere gerealiseerde projecten te bekijken. 

Gewapend met een dubbele buggy en een enkele buggy trok 
de N-VA naar de dag van de klant en de week daarna naar het 
winkelweekend. Onderweg botsten we op veel zebrapaden 
met een hoge stoeprand en dus geen verlaagde of aangepaste 
stoeprand. “Met ons jonge gezin lukt het met veel behendigheid 

om de hindernissen te nemen, maar wat met de steeds ouder 
wordende bevolking? Zullen die van thuis uit de markt kunnen 
bereiken?”, vraagt secretaris Jasper Vangheluwe zich terecht af. 
De N-VA vindt het hoog tijd om met de heraanleg van de markt te 
beginnen.

 Vertel eens iets over jezelf?

Ik ben 34 jaar en een geboren en getogen Torhoutenaar. Ik ben onderwijzer van opleiding en geef les 
in De Parel in Roeselare aan kinderen met een licht- tot ernstig mentale beperking. Ik ben getrouwd 
en heb drie prachtige dochters.

 Wat is je favoriete plek in Torhout?

Mijn eigen tuin. Het brengt rust en het is er erg gezellig. Een buurman om mee te praten, de kin-
deren die spelen, werken in de moestuin of de serre. Als ik nog een plek moet kiezen, dan is het 
absoluut het terrein van de jeugdbeweging. De vreugde van de kinderen die zich daar wekelijks 
kunnen uitleven. Zalig!

 Vanwaar de keuze voor de N-VA?

Het is een partij die zegt waar het op staat. Een partij die durft zeggen wanneer er iets misloopt en daarbij ook soms tegen heilige 
huisjes schopt. Een partij die durft fier te zijn op Vlaanderen. 

  Wat moet er veranderen in onze stad?

Een beleid zonder franjes en beloftes realiseren. Als je iets gedaan wil krijgen, bekijk je eerst alle opties, heb je een luisterend oor naar 
alle partijen, en op het einde moet er wel een goede keuze gemaakt worden. Dat helpt de stad vooruit.

 Wat zou een goede slogan zijn voor onze stad?

Torhout, stad in beweging! Wij hebben veel jeugdbewegingen en verenigingen. Torhout kan dit verder ondersteunen en uitbouwen, 
want een stad moet zich aanpassen aan de toekomst.

Vijf vragen aan secretaris Jasper Vangheluwe

Meer sportinfrastructuur 
tegen eerlijke prijs

Provincies afgeslankt
Op voorstel van Vlaams minister Homans worden 
vanaf 2019 de provincies afgeslankt. Het doel is een 
efficiëntere en slagkrachtigere overheid, met sterke 
lokale besturen en een sterk Vlaanderen. 

Dit vertaalt zich ook in veel minder mandaten. “Voor West-Vlaan-
deren gaat dit van 72 naar 35 provincieraadsleden. Het aantal 
gedeputeerden daalt van zes naar vier, maar ook dan is het logisch 
dat de provinciale subsidies onmiddellijk gehalveerd worden vanaf 
1 januari 2019. Dit zal jaarlijks een besparing van 1 miljoen euro 
opleveren”, stelt fractievoorzitter Kristof Pillaert (Hooglede).

De N-VA zal een voorstel op tafel leggen om hier meteen werk van 
te maken. De halvering van deze subsidies aan politieke partijen 
en fracties kan bij de eerstvolgende aanpassing meteen ingeschre-
ven worden in het meerjarenplan van de provincie.

“De afslanking van de 
provincies zorgt voor een 
besparing van 1 miljoen 
euro én voor een  
efficiëntere overheid.”
Fractievoorzitter Kristof Pillaert
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  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


