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MEERJARENPLANNING
Het lokaal bestuur dient een meerjarenplan voor
2020 tot 2025 op te stellen. Hierin wordt het beleid
voor de komende jaren vastgelegd. Daarvoor
werd een omgevingsanalyse opgemaakt. Dat is
een verzameling van allerlei gegevens over de
stad uit verschillende rapporten en onderzoeken.
Dankzij participatie van inwoners, adviesraden en
medewerkers van onze stad, formuleert het lokaal
bestuur acties en doelstellingen aan de hand van
twee speerpunten: ‘Torhout wijkt’ en ‘Torhout
vernieuwt’. Hieraan worden vervolgens budgetten
gekoppeld. Het plan zal eind 2019 ter goedkeuring
voorliggen op de gemeenteraad.
Ook na de verkiezingen zitten we met Groen niet
stil. We leggen ons oor te luister en in verschillende
werkgroepen formuleren we belangrijke
doelstellingen en ambities die dienen als
kapstokken om het meerjarenplan aan af te toetsen.
Onze stad heeft immers nood aan een sterke
oppositie. Wij blijven ons constructief, doch kritisch
waar nodig, opstellen met een duidelijke visie in het
belang van de Torhoutenaren.

LOKALE ECONOMIE

Torhout heeft het zwaar te verduren in de lokale economie.
Wij van Groen Torhout willen hierop sterk inzetten. We
willen nieuwe zuurstof brengen zodat de ondernemers
opnieuw een stimulans hebben om te ondernemen.
De economie van de toekomst is circulair en duurzaam.
Wij kiezen voluit voor kernversterking als motor voor
lokale handel: er moet ingezet worden op bedrijvige
kernen. Dit willen we stimuleren met een systeem van
premies, alleen als deze ingezet worden op functioneel
winkelen.
De leegstand in Torhout is helaas een realiteit. Ook
dit willen wij drastisch aanpakken. Een manier om
die leegstand aan te vechten is om de huurprijzen
naar werkelijke marktwaarde te brengen en de
leegstandbelasting met 50% te verhogen. Daarnaast
willen we een convenant creëren met realistische
huurprijzen en diegenen die zicht eraan houden belonen.
De lokale economie mag absoluut niet onderschat worden.
Zij is onmisbaar in een levende stad. Wij willen dat de
lokale economie de slogan van Torhout eer aan doet:
Torhout, levende stad!
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FINANCIËN EN FISCALITEIT

Onze stad heeft haar schuld in de vorige legislatuur
drastisch verminderd. Deze besparing hebben we als
burger gelukkig niet sterk gevoeld, maar er is weinig
geïnvesteerd.
Nu komen er grote investeringen aan: enerzijds is er de
stadskernvernieuwing, maar ook ons zwembad heeft na
50 jaar stilaan zijn houdbaarheidsdatum bereikt.
Site Thor staat dan weer op het verlanglijstje van
sportend en cultuurminnend Torhout.
Het lokaal bestuur wil per jaar €3 miljoen investeren.
Dit jaar is er al € 1,8 miljoen van dat budget naar de
site Pollet gegaan. Investeren betekent lenen, en lenen
maakt de schuld weer groter… Het stadsbestuur zal
verstandig moeten lenen als het elk jaar zoveel wil
investeren!
Een ander verhaal is de pensioenlast voor het statutair
stadspersoneel, dat de komende jaren sterk door zal
wegen: de federale pensioendienst voorspelt dat deze
kost gemiddeld zal stijgen met 51% tussen 2017 en 2025.
De pensioenen en de werking van onze stad kunnen
niet betaald worden vanuit investeringsgelden.
Er zal dus hoogstwaarschijnlijk verder bespaard moeten
worden door het lokaal bestuur als ze de belastingen
niet wil verhogen om alle kosten te dekken… Met Groen
zullen we goed toekijken hoe de middelen worden
besteed en waar er wordt gesnoeid.
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SOCIAAL BELEID
Kinderkansarmoede in Torhout is opnieuw gestegen. Momenteel bedraagt die
17.8%, wat een stijging betekent van 9.6% op amper tien jaar tijd. (bron: Kind en
Gezin). Daarmee doen we het een stuk slechter dan vergelijkbare gemeenten.
Kinderkansarmoede vloeit voort uit gezinsarmoede. Dit probleem bestrijden
vraagt dus een totaalaanpak. We moeten het voorbeeld van Mechelen,
Oostende of Kortrijk volgen waar één sociaal werker intensief álle problemen
aanpakt van een gezin. Dit komt niet alleen dat gezin ten goede: uit studies is
gebleken dat dit ook een positieve economische weerslag heeft.
Ons Torhouts ontmoetingscentrum - ’t Centrum - is nu slechts één volledige
dag en twee halve dagen per week open (waarvoor het lokaal bestuur
bovendien de volledige huur van €2.000 per maand betaalt). Dat vinden wij te
weinig. ‘t Centrum moet zijn laagdrempeligheid ten volle benutten. Er moeten
sociaal werkers aanwezig zijn die individuele problemen kunnen ontdekken
en globale problemen aan de beleidsmakers kunnen duidelijk maken. Ook
voor minder mobiele mensen in de buitenwijken moet er een manier gezocht
worden om makkelijker naar het centrum te komen. Waarom ten slotte ook
niet het Huis van het kind hier onderbrengen?

NATUUR EN MILIEU
Het centrum van onze stad verdient zijn stukjes natuur. De stadskern bezit al
een aantal mooie groene plaatsen. In de plannen van de stadskernvernieuwing
gaat er aandacht naar verborgen tuinen in ons centrum. Dit is een goede zaak.
Natuur bezit de kracht om mensen samen te brengen, te verbinden. Daarom
willen wij nog een versnelling hoger schakelen. Wij willen nog meer natuur en
schaduwrijke parken, speelpleinen en verbindingswegen!
De stadskernvernieuwing vormt een uitgelezen kans om Torhout te voorzien
van streekeigen en onderhoudsarm groen. Stadsnatuur zorgt niet alleen voor
propere lucht, maar ook voor bescherming tegen wateroverlast en hittegolven.
Pleinen en verbindingswegen met bomen, bloemen en (bessen)struiken zorgen
ook voor een gezonde en creatieve omgeving om te wonen en je te verplaatsen.
5

KLIMAAT EN ENERGIE

PARTICIPATIE

In 2019 ondertekende Torhout het nieuwe burgemeesterconvenant 2030
die volgende klimaat- en energiedoelstellingen voorop stelt:

Wij, de Groenen, juichen toe dat het lokaal bestuur Torhout het licht
heeft gezien inzake participatie! En het mag nog beter!

• Tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uitstoten

We kijken uit naar nog meer participatie. Die mag liefst nog sterker
en veel vroeger aangekondigd zodat nog meer burgers zich kunnen
vrijmaken om deel te nemen. En laat ons de kinderen niet vergeten:
graag ook een kindergemeenteraad!

• De veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering verhogen
• Een veilige toegang tot duurzame en betaalbare energie garanderen
Torhout zit ook in de windenergiegroep die stelt dat inwoners mee
moeten kunnen investeren in groene stroomprojecten. Groen had
voorgesteld dat inwoners in 50% van de projecten zouden kunnen
investeren, en het is 35% geworden. Maar wat zien we in de praktijk? De
installatie van nieuwe windmolens wordt op de lange baan geschoven.
Participatie in zonnecellen op overheidsgebouwen loopt moeizaam.
Is het bestuur eigenlijk wel bereid om voldoende te investeren in
andere energievormen?
Door veel meer in te zetten op actieve deelname van burgers in
energieprojecten, hou je de winst lokaal bij je burgers. Verder zou
Torhout sociale woningen van groene energie moeten voorzien.
Zo houden we én de investering én de energiekosten laag. Sociale
huisvestingsmaatschappijen hebben overigens sinds kort zelf de
mogelijkheid om de installatie van zonnepanelen te verrekenen in de
maandelijkse huur... Er zijn heel wat subsidies te verkrijgen voor onze
stad, maar we gebruiken die te weinig. Waarop wachten we? Laat ons
samen effectief de beloofde klimaatinspanningen waarmaken!
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In ons verkiezingsprogramma stond al voor de tweede keer dat wij meer
participatie en meer inspraak van de Torhoutenaren in het beleid willen.
We blijven daar ook voor ijveren, want het zit in ons DNA. Enkel zo maak
je een gezamenlijk verhaal voor je stad, streek, provincie én land, samen
met je burgers.
De participatiemomenten over de stadskernvernieuwing waren een
startoefening, die niet altijd voldoende opkomst brachten. Het nog
onvoldoende sterk én niet tijdig genoeg aankondigen bij de bevolking
is één van de oorzaken hiervoor.
De participatiemomenten over de meerjarenplanning zaten goed
in elkaar, maar opnieuw was de bekendmaking niet tijdig genoeg.
Gelukkige was er toch een behoorlijke opkomst. Chapeau aan onze
burgers! En ook aan ons stadsbestuur. Ze hebben het licht gezien:
inspraak loont wel degelijk en brengt meer tevredenheid, zeker op
de lange duur. Laat ons ook starten met wijkbudgetten zodat de
participatie niet enkel bij grote vergadermomenten blijft, maar ook
op wijkniveau sterker wordt. Met dit wijkbudget kan elke wijk mee
beslissen hoe er aan hun wijk vorm wordt gegeven.
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STADSONTWIKKELING EN
RUIMTELIJKE ORDENING

We willen allemaal rustig wonen en toch winkels,
openbaar vervoer en groen in de buurt hebben. De
stadskernvernieuwing zal hierbij een uiterst belangrijke
schakel vormen. Deze gigantische uitdaging biedt zo veel
kansen, waarbij doordachte infrastructuur, ruimtelijke
ordening en toekomstgerichte mobiliteitskeuzes
broodnodig zijn. We mogen vandaag geen fouten maken
waar we in de toekomst spijt van zullen hebben.
Groen Torhout kiest voor autoluwe en autovrije
zones, voor groene doorsteken en voor een doordacht
parkeerbeleid met kwalitatieve randparkings zodat
de auto het publieke gebeuren niet in de weg staat. Zo
creëren we veilige en gezellige buurten met plaats voor
ontmoetingen. Bovendien moet de stad vlot toegankelijk
zijn voor wie minder mobiel is. Dit is ook een belangrijke
remedie tegen eenzaamheid in een vergrijzende
samenleving.
Hergebruik krijgt prioriteit. We stimuleren het
ombouwen van goed gelegen leegstaande gebouwen
naar nieuwe (woon)bestemmingen. Site Thor dient dan
ook hoger op de politieke agenda te komen. Hier liggen
bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor jeugd-, cultuur- en
sportminnende Torhoutenaren. Daar zal Groen Torhout
werk van maken!
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CULTUUR, SPORT
EN VRIJE TIJD

Met een groeiend aantal burgers in Torhout is
er meer nood aan positieve vrijetijdsbeleving.
Cultuurbeleving en sporten verhogen de
samenhorigheid en maken mensen blij, het is al lang
geen luxe meer!
We willen drempels wegnemen: iedere burger
heeft recht op zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit
vraagt investeringen op de lange termijn. De
toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het
aanbod kunnen beter, zeker voor mensen met
een laag inkomen of voor personen met een
beperking. Cultuurverenigingen smeken om
extra ruimtes en nieuwe accommodatie. De raad
voor sportambassadeurs dringt aan op extra
mogelijkheden. Voor Groen is dit een noodzakelijke,
te steunen, ambitie. Wij pleiten voor gedeeld
gebruik van infrastructuur, ook in de Torhoutse
wijken.
De aankoop van de site Thor biedt soelaas voor
veel verzuchtingen. Deze locatie biedt veel kansen
om een nieuwe, eigentijdse en ecologische invulling
te geven aan de vraag naar een polyvalente
sport- en cultuuraccommodatie. Ook het ‘nieuw’
zwembad kan hierin meegenomen worden, mits een
doordacht plan van aanpak.
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JEUGD

MOBILITEIT

Met een jonge fractie blijven we ook na de verkiezingen
nog heel wat nastreven voor de Torhoutse jeugd.
We willen jongeren een sterke positie geven, op
verschillende vlakken. Ten eerste willen we hen meer
betrekken bij adviesraden of participatiemomenten.
Daarnaast moeten voorstellen van de jeugdraad
transparant besproken worden en moet er een
verklaring gegeven worden wanneer advies niet
gevolgd wordt. Een sterke jeugddienst is ook van
cruciaal belang. Deze moet voldoende bemand zijn
en loon naar werk krijgen. Een extra medewerker
is hierbij een must. Vervolgens willen we ook een
jeugdontmoetingsdomein als piste blijven bekijken.
Dit is een plaats waar jongeren thuis zijn en een eigen
plek krijgen.
Ten slotte streven we ook nog steeds naar
kindvriendelijke verbindingswegen, een duurzame
oplossing voor Sperregem en de Warande,
repetitieruimtes voor bands, een jeugdbudget dat
gegarandeerd naar de jeugd gaat en meer initiatieven
gericht op jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situaties.
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Verkeersveiligheid ligt iedereen nauw aan het hart. Een doordacht
beleid is dan ook noodzakelijk. Groen Torhout kiest resoluut voor
duurzame mobiliteit aan de hand van het STOP-principe: eerst
de stappers en de trappers, vervolgens het openbaar vervoer
en daarna personenwagens. Wat op maat is voor de zwakke
weggebruiker is meteen aangenamer en veiliger voor iedereen.
Mede op vraag van Groen zijn enkele goede zaken gerealiseerd,
denk maar aan de fiets- en schoolstraten. Ondanks deze
realisaties moet het bestuur nog een versnelling hoger schakelen
inzake veiligheid van de zwakke weggebruikers, nota bene
één van de beleidsprioriteiten van de afgelopen jaren. We
stellen vast dat het budget voor onderhoud en beveiligen van
fietsinfrastructuur niet doeltreffend werd aangewend. Twee derde
van het fietsbudget ging de laatste jaren onder andere naar de
aanleg van de zwembadparking en de aankoop van een flitspaal.
De stadskernvernieuwing biedt heel wat kansen. We gaan voor
een kwalitatieve woon- en leefomgeving door het verhogen van
de verkeersveiligheid. We zetten de fiets voorop en gaan voor
een weldoordacht parkeerbeleid. Zo maximaliseren we de
parkeermogelijkheden aan de rand van de stadskern. Op naar
‘Torhout leve(n) de fietsstad!’
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MEERJARENBELEIDSPLAN
GROEN TORHOUT
ONZE GROENE SPEERPUNTEN
Een sociaal beleid dat sterk uitgebouwd is om
beter voor elkaar te zorgen.
Op grote schaal ‘benoveren’ (BEter reNOveren):
Torhout energiezuinig maken in hoge versnelling.
De inspraak die nu opgestart is, doorzetten.
Inwoners hebben zeggenschap over hun eigen wijk
via wijkbudgetten.
Inzetten op meer lokale handelaars.
De schoolomgeving veiliger maken: voorrang voor
de zwakke weggebruikers.
Een vlotte mobiliteit die het STOP-principe eerbiedigt.
Een volwaardig ontmoetingscentrum.
Meer groen in en rondom Torhout.
Meer sportaccommodatie ontwikkelen die voor iedereen
haalbaar en betaalbaar is.
Verzekerde steun voor verenigingen en jeugdbewegingen.
Jobs door duurzame industrie.
Flexibele dienstverlening, verdere professionalisering van
onze stadsdiensten.
Een stadsbestuur dat inzet op aangenaam en betaalbaar wonen
voor jong en oud.

