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 Heeft u ideeën of voorstellen die van Torhout terug  
een bloeiende stad kunnen maken?
Mail deze dan zeker naar jens.ideler@n-va.be.

“Iedereen heeft nood 
aan een dak boven zijn 
hoofd. Zeker wie niet 
de middelen heeft om 
iets te kopen.”
Afdelingsvoorzitter Eva Maes

Inhuldiging Oostendestraat

Op zondag 23 april werd de Oostendestraat plechtig 
ingehuldigd. Wij mochten hiervoor minister-president 
Geert Bourgeois in onze stad ontvangen. Een foto met 
enkele bestuursleden mocht niet ontbreken.

Laat van u horen!
N-VA Torhout is druk bezig met het schrijven van haar programma 
voor de verkiezingen in 2018. En u kan ons hierbij helpen.

Noteer alvast in uw agenda

Liesbeth Homans investeert in Torhout
4,8 miljoen euro voor sociale woningen
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil 
meer Vlamingen aan een sociale woning helpen. 
Nooit eerder werd er zo fors geïnvesteerd in sociale 
woningen als tijdens deze regeerperiode. 

Voor de provincie West-Vlaanderen alleen al spreken we over 
een bedrag van 360 miljoen euro, goed voor 3 500 bijkomende 
sociale woningen en renovaties en dat is ook goed nieuws voor 
Torhout.

Betaalbaar én kwaliteitsvol wonen
Liesbeth Homans investeerde de voorbije drie jaar in Torhout 
meer dan 4,8 miljoen euro in 28 nieuwbouwprojecten. Hier-
door kunnen we meer mensen helpen die op zoek zijn naar een 
betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Bovendien wordt er zowel 
bij nieuwbouw als bij renovatie extra aandacht besteed aan de 
toegankelijkheid van de woning. 

Dat is erg belangrijk, niet alleen voor personen met een beper-
king, maar ook voor ouderen die daardoor langer in hun ver-
trouwde omgeving kunnen blijven wonen. De recente toetreding 
van de stad tot het Sociaal Verhuurkantoor Jogi zal voor een 
efficiënte dienstverlening en inschrijving zorgen voor kandi-
daat-huurders. Ook het adviesorgaan lokaal woonoverleg gaat 
in overleg met de gemeente en de sociale woonorganisaties hun 
doelstellingen bespreken op korte of middellange termijn.
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Centrum De Oase krijgt uitbreiding
De Oase, het centrum voor dagverzorging, krijgt een uitbreiding van 10 naar 34 plaatsen. Al wie 65+ is en 
nood heeft aan sociaal contact of specifieke zorgen kan terecht in het centrum voor dagverzorging. Het 
woonzorgcentrum van OCMW Torhout is gekend voor de goede zorgen en mag hier dan ook fier op zijn.

Maar wat als de zorg voor uw vader of moeder dringend wordt? 
Wat als de nachten en de weekends moeilijk te organiseren zijn? 
Dan is een opname in het woonzorgcentrum plots dringend. 
Al vanaf het begin van de legislatuur bouwt N-VA Torhout 
mee aan een ander opnamebeleid. Eerst met veel tegenzin 
van de meerderheid en sp.a. Na enkele jaren en na enkele 
aanpassingen van het reglement gaat het de goede richting uit. 
Sp.a ontkent dat in hun eigen huis-aan-huisblad, maar voor een 
eerlijke weergave van de feiten verwijzen wij u door naar onze 
website. Al van het begin benadrukt de N-VA om personen 
die dringend moeten opgenomen worden, eerst op te nemen. 
Dit om de familie meerdere verhuizingen naar veraf gelegen 
woonzorgcentra te besparen. 

Het aanpassen van het opnamereglement is één zaak, meer 
plaatsen voorzien is een ander. Het is misschien lang geleden, 
maar in de verkiezingsbeloften van de huidige meerderheid 
stond ‘een uitbreiding in Torhout met wel liefst 192 bedden 
realiseren’. N-VA Torhout kan dat enkel toejuichen, maar moet 
lijdzaam toezien hoe er zo goed als geen vooruitgang geboekt 
wordt. 

Het centrum voor dagverzorging is 
open op weekdagen van 8.30 uur tot 
17.00 uur. Voor meer informatie of 
voor een inschrijving als gebruiker 
kun je terecht bij de sociale dienst van 
het woonzorgcentrum.

Parkeerbeleid dringend aanpassen
Als u het parkeerbeleid van het bestuur erop nagaat, 
ziet u overal blauwe zones. Parkeerplaats vinden 
tijdens de schooluren is moeilijk, want alles is vaak 
volzet. Daarnaast staat de parking aan de voorkant 
van het station zo goed als leeg en de pendelaars 
moeten noodgedwongen uitwijken naar de Guido 
Gezellelaan waar, toegegeven, plaats is bij overvloed. 
Maar wie elke dag de trein neemt,  heeft toch het 
liefst een parking dichtbij.

En dan de Bruggestraat. Tijdens schoolvakantieperiodes is dit 
een rustige straat en toch moest men daar een permanente 
blauwe zone van maken.

Op de vrijdag en de zaterdag voor Pasen, organiseerde Club 
Brugge op de Velodroom een internationaal tornooi. Een 
moment bij uitstek dus om Torhout voor te stellen als gastvrije 
stad. Maar nee, blauwe zone is blauwe zone. Veel ouders die op 
het einde van het voetbalkamp op de Velodroom hun kinderen 
wilden zien schitteren zonder zich zorgen te maken over de 
parkeerplaats, waren eraan voor de moeite. 

De N-VA wil hier absoluut geen steen werpen naar 
parkeerwachters die hun job uitvoeren. Zij zijn er om op 
te volgen wat de stad beslist. Toen we een tijd terug in de 
gemeenteraad de vraag stelden om de regeling voor de 
Bruggestraat aan te passen, zodat het reglement enkel geldig zou 

zijn van maandag tot vrijdag, kon dat zogenaamd niet wegens te 
grote beslommeringen. Kort nadien kregen we wel in een stuk 
van de Industrielaan een blauwe zone met een beperking van 
maximum 1 uur.

De N-VA wil een parkeerbeleid dat 
rekening houdt met de werkelijke toestand. 
En die varieert in Torhout heel duidelijk. 
Tijdens de schoolvakantieperiodes is 
Torhout een dode stad. De kosten om het 
parkeerbeleid aan te passen? Een bordje 
waarop staat: ‘Enkel op schooldagen.’  Johan Cappelle

Bestuurslid

 Jasper Vangheluwe
Bestuurslid
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Jeugdraad blijft ijveren voor fietsveilig Torhout
In 2014 maakte de jeugdraad een plan op voor meer 
fietsveiligheid in Torhout. Zowat alle pijnpunten 
kwamen daarin aan bod. Ondertussen is er hiermee 
nog niets gebeurd. Toen de N-VA de meerderheid 
daarop wees, noemde de bevoegde schepen dat oude 
koeien uit de gracht halen. 

Oude koeien? Is er dan al verlichting voorzien voor de G62 
fietsweg naar Wijnendale, zoals de Jeugraad dat vroeg? Is er al 
iets gedaan aan de penibele situatie van de fietsers op de Burg en 
de Brildam?  De onmogelijke oversteek van de Noordlaan aan 
het kruispunt met de Industrielaan? De gevaarlijke situatie in de 
Aartrijkestraat? De andere punten van het plan?

Als dat ‘oude koeien’ zijn, willen we die inderdaad uit de gracht. 
En wel zo vlug mogelijk.

Torhouts mobiliteitsplan: een maat voor niets
In 2008 is besloten het mobiliteitsplan, dat al van 2003 da-
teerde, te herzien. Geen nieuw plan dus, maar een aanpas-
sing. Het ‘verbreden en verdiepen’ noemde de meerderheid 
dat. Intussen zijn we 2017 en wat we hebben is een plan: een 
vaag plan, maar geen concrete voorstellen. Toch heeft de 
kwaliteitsadviseur het mobiliteitsplan goedgekeurd. Maar 
veel enthousiasme was er niet. Het voldoet net, zo zegt hij, en 
is zeker niet vernieuwend. Ook de voorlichting en de bevra-
ging van de bevolking vindt hij ondermaats. 

Het centrum zou verkeersluw moeten worden. Wat bedoelen 
ze met minder auto’s? 20 procent minder? 70 procent min-

der? Hoe zullen ze dat realiseren? De N-VA vreest dat, als er 
geen beperkende maatregelen genomen worden, geen enkele 
Torhoutsenaar de omweg Karel de Ghelderelaan, ‘s Graven-
winkelstraat, Vestingstraat zal nemen.

Wat de fietssnelwegen betreft: Is er al een idee over de ver-
bindingen tussen die fietswegen? Hoe zit het met de aan
sluitingen uit de diverse wijken? Is er al contact met andere 
gemeenten over hun deel in de realisatie van die fietssnel-
wegen? We hebben niets aan fietswegen van nergens naar 
nergens.

 Op maandag 8 mei was er een gespreksavond met 
Kamerlid An Capoen. Ze had het over de gezondheidszorg.

N-VA 
TORHOUT

 De N-VA heeft op zaterdag 13 mei 
bedankte de moeders met een bloemetje.

in beeld



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


