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2000 euro voor Torhoutse handelaars bij 
werkzaamheden
Torhoutse handelaars die te maken krijgen met ernstige hinder tijdens 
werkzaamheden voor de deur, krijgen vanaf nu een hinderpremie van 
2000 euro. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maakte 
het aanvragen van zo’n vergoeding in heel Vlaanderen eenvoudiger. 

De hinderpremie vergoedt kleine onder-
nemingen die maximaal negen werkne-
mers in dienst hebben en die rechtstreeks 
in contact komen met hun klanten. We 
denken dan aan bakkers, slagers, broodjes-
zaken, apothekers…

Handelaars zullen automatisch verwittigd 
worden als er werkzaamheden voor de 
deur plaatsvinden. De handelaar moet 
dan enkel nog zijn gegevens ingeven op de 
website om zijn geld gestort te zien op zijn 
rekening. 

Ondernemers die getroffen worden door 
hinder bij werkzaamheden hebben al meer 
dan genoeg zorgen aan hun hoofd. Nog 
meer administratieve rompslomp kunnen 
ze daarbij missen. Daarom is de automati-
sche toekenning van de hinderpremie een 
goede zaak. 

Als de handelaars uiteindelijk toch moeten 
sluiten, omdat hun straat helemaal niet meer 
bereikbaar is, kunnen ze nog een compensa-
tie ontvangen. Deze zogenaamde sluitings-
premie bedraagt 80 euro per sluitingsdag.

Zet je mee in voor 
verandering

De laatste krachtige zonnestralen 
schijnen onze huizen binnen, 
een eerste natte periode begin 
september hebben we al achter 
de rug. 

De zomer is voorbij, we naderen 
het einde van het kalenderjaar. 
2018 staat voor deur en voor vele 
politici wordt dit het jaar van de 
waarheid. We zijn volop bezig met 
de lijstvorming en het uitzetten 
van de grote lijnen van het pro-
gramma. 

Ik doe dan ook graag een oproep 
aan alle geïnteresseerden die met 
ons de verandering wil inzetten. 
Voor een divers bestuur, voor een 
beter Torhout.

Eva Maes
voorzitter 
N-VA  
Torhout 

Meer weten over 
N-VA Torhout ?

 www.n-va.be/torhout 
 N-VA Torhout
 @torhoutnva

  N-VA-minister 
Philippe 
Muyters 
hield recent 
de hinderpre-
mie boven de 
doopfont

Jaarlijkse barbecue groot succes
Onze jaarlijkse barbecue op 17 
september was opnieuw een schot 
in de roos. We mochten 90 personen 
ontvangen, de zon was van de partij 
en de côte à l’os was heerlijk. We 
kijken al uit naar de editie van volgend 
jaar. Hopelijk mogen we u dan ook 
verwelkomen
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BE-Alert verwittigt inwoners bij noodsituaties
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon lanceerde afgelopen zomer BE-Alert.  
Een grote brand, een stroomonderbreking, wateroverlast bij een wolkbreuk… Dit zijn noodsituaties waarbij 
de stad jou graag snel wil verwittigen. Daarom kan Torhout vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een 
nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert waarschuwt jou
BE-Alert is een alarmsysteem waarmee de overheid jou 
verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Zo 
krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige, juiste, officiële 
informatie.

Hoe werkt BE-Alert?
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te 
waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via sms, 
een gesproken bericht via vaste telefoonlijn of een e-mail. 

Meld je aan
Het is heel belangrijk om je aan te melden voor BE-Alert. 
Zo kan de burgemeester, gouverneur of de minister van 
Binnenlandse Zaken een waarschuwing verzenden op basis 
van een adressenlijst en op basis van jouw locatie. Iedereen 
die fysisch aanwezig is in de zone waar de noodsituatie zich 
voordoet, krijgt automatisch een signaal. 

Ook Torhout heeft zich aangesloten op dit netwerk. Schrijf je 
vandaag nog in, zo maak je deel uit van dit uniek systeem!

Communicatie over nieuwe gsm-mast kan beter
Heel Torhout keek al uit naar de gezellige kerstversiering op de rotonde aan de Oostendestraat, maar plots 
verscheen er iets totaal anders: een gsm-mast. Halfweg september plaatste een gsm-operator een nieuwe 
zendmast op Torhoutse bodem. 

Zeer onverwacht voor de bevolking, want behalve bekendmaking 
via aanplakking communiceerde het stadsbestuur niet over de 
mast. N-VA Torhout betreurt die beperkte communicatie. “De 
juiste procedure is gevolgd, maar wij vinden dat de communicatie 
naar de inwoners toe beter kon”, zegt gemeenteraadslid Eva Maes. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de gsm-mast 
mogelijke gezondheidsklachten veroorzaakt, 
maar de mast ontsiert wel de skyline van 
onze gemeente. Vroeger zocht men bij 
het binnenrijden van de stad een kerk- of 
stadstoren. Nu ziet men 
dus een gsm-mast. 

 Meer info vind je op de website van BE-Alert: 
www.bealert.be/nl/

  Eva Maes 
gemeenteraadslid

Afgelopen zomer deelden we op de markt  

gele petjes uit aan de Torhoutenaren.  

We kregen daarbij de steun van enkele provinciale 
en nationale kopstukken.
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Investeer in ecologische en veilige jeugdkampen 
“De crisis is voorbij.” Mooie woorden van onze burgervader op de 
modeshow in de Mast. Woorden die we meteen kunnen meenemen 
naar de jeugdraad. Vijf jaar geleden werd de subsidiekraan flink 
dichtgedraaid. Iedereen moest zijn steentje bijdragen. Zo ook de 
jeugdverenigingen. Het was crisis. Niet alleen in Torhout, maar ook 
in de rest van Vlaanderen en de wereld. 
Door de aanhoudende droogte en de waterverontreiniging werden  
dit jaar meerdere jeugdkampen geëvacueerd aan de Ourthe.  
We roepen de schepenen van Mileu en Jeugd daarom op om de  
handen in elkaar te slaan. 

Sensibiliseer de jeugd en geef ze gratis pakketten met ecologisch  
afwasmiddel, ecologische shampoo en tandpasta. Op die manier  
dragen we ons steentje bij aan een beter milieu en fijne, veilige  
kampen voor onze jeugd.

Groepsaankoop elektrische fietsen geen goed idee

Pleidooi voor ondersteuning lokale middenstand
Op de gemeenteraad van 11 september diende Groen een voorstel in voor een groepsaankoop van 
elektrische fietsen. N-VA Torhout is voorstander van groepsaankopen, maar niet als het gaat over 
elektrische fietsen. Fractieleider Ward Baert roept op om je elektrische fiets bij de lokale middenstand 
te kopen. Op die manier ondersteun je de Torhoutse economie. 

“Een gezamenlijke aankoop van gas of elektriciteit zien we 
wel zitten. Op die manier kunnen we de prijs drukken”, zegt 
N-VA-fractieleider Ward Baert.

“Maar elektrische fietsen? Daar is het gamma toch net iets te 
groot voor. Niet alleen heb je vrouwen- en mannenfietsen. 
De ene wil vooral snel kunnen rijden met zijn elektrische 
fiets, de ander legt de klemtoon eerder op ‘ver’ kunnen 
rijden. Sommigen willen een fiets met een makkelijke instap, 
anderen kiezen op basis van de kleur van de fiets. Keuze te 
over dus en het is maar de vraag hoe al deze verschillende 
wensen in één groepsaankoop verwerkt kunnen worden”, 
zegt Ward. 

Natuurlijk, een of andere grote speler op de markt zal zijn 
kans wel grijpen. Fietsen, voor een dubbeltje gekocht ergens 
in China en voor een habbekrats geleverd aan de glunde-
rende klant. Achteraf blijkt natuurlijk dat de batterij niet 
helemaal je dat is, dat de trappers los zitten of de remmen 
wat strakker moeten. En waar moet de glunderende klant 
heen? Juist, naar onze Torhoutse middenstander die wel zo 
vriendelijk zal zijn om de fiets te repareren met... ja hoe zit 
dat met de onderdelen?

Ons voorstel: ga naar die fietsenhandelaar om de hoek. 
Vertel hem wat je verwachtingen zijn. Hij zal je graag helpen. 
Met een fiets helemaal naar jouw maat. Misschien kost je 

dat iets meer, maar als er wat hapert, kan je gerust nog eens 
langs gaan. Nee, met de e-commerce hebben onze plaatse-
lijke middenstanders het al moeilijk genoeg. Ondersteun 
de Torhoutse middenstand door hier je elektrische fiets te 
kopen. 

Als we allemaal onze producten bij 
grote bedrijven kopen, komt onze 
lokale middenstand steeds meer
in de verdrukking te zitten.

  N-VA Torhout pleit voor ecologische 
en veilige jeugdkampen

  Jasper Vangheluwe  
secretaris

  Ward Baert 
fractieleider



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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