Hier
in Torhout

Klimaatbeleid in Torhout
Voor een lokaal relanceplan
Wie krijgt de Groene Pluim 2020?

‘Jong Groen Torhout
gelooft in een ideaal en
daarvoor zullen we
strijden, grenzen
aftasten en verleggen’

Laura Schuyesmans, Wouter Ocket, Karen Peel, Laura De Pré en
Bavo Parmentier. Foto van vóór de coronamaatregelen.
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JONG GROEN KOMT ERAAN!
We zijn een jonge en dynamische
groep vrienden die Jong Groen
Torhout wil uitbouwen en laten
groeien. We willen opkomen voor
de belangen van onze Torhoutse
jeugd en onze toekomst.
De speerpunten van onze lokale
afdeling zijn: duurzaam leven, een
inclusieve samenleving, jeugdwerk in
Torhout en (kinder)armoede.
We geloven dat een sterke

participatie en directe democratie
noodzakelijk zijn voor onze
samenleving en willen dus
verdedigen wat de Torhoutse
jongeren denken en zeggen.
Jong Groen Torhout gelooft in een
ideaal en daarvoor zullen we strijden,
grenzen aftasten en proberen die te
verleggen. Om dit te bereiken, willen
we de jeugd prikkelen in cultuur,
sport, vrije tijd ...

In het komende jaar willen we ons
focussen op het welbevinden van
jongeren. We willen inzetten op
mentaal welzijn, de groeiende
eenzaamheid helpen bestrijden en de
stem van de jeugdraad in de
gemeenteraad versterken.
Via panels en informele gesprekken
met jongeren hopen we up-to-date
te blijven van de problemen die ze
ondervinden en kunnen we telkens
onze prioriteiten bijsturen.

GOESTING OM MEE TE DOEN?
Wil je bij onze groep aansluiten en
samen werken aan een duurzame
toekomst waarin de zorg voor
iedereen centraal staat? Spreek ons
dan gerust aan of contacteer ons via
Facebook of Instagram. Versterk ons
enthousiaste, onafhankelijke team en
samen proberen we onze dromen
waar te maken!
jonggroentorhout@gmail.com

HIER

Ruben Vangheluwe

KLIMAATBELEID MOET VIER VERSNELLINGEN HOGER SCHAKELEN

Gemeenteraadslid Ruben Vangheluwe: 'Er moeten meer zonnepanelen komen op het dak van de sporthal'.

We hebben op de gemeenteraad van januari 2020 het
burgemeestersconvenant 2030 mee goedgekeurd.
Torhout zit in de groep ‘Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen’,
bestaande uit Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist,
Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Nu gaat de groep voor 40%
CO2–reductie. Wij willen dat zeker ook, maar we roepen ons stadsbestuur en de
hele groep op om vier versnellingen hoger te schakelen.
Deze groep heeft op 3 juni 2015 het burgemeestersconvenant 2020
ondertekend, met als doel samen op hun grondgebied tegen 2020 20% CO2
minder te produceren dan in het referentiejaar 2011. In 2016 had de groep nog
maar 5% gerealiseerd! Recentere cijfers hebben we tot op heden nog niet
gekregen.
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Groen Torhout vraagt dat er veel meer over de gemeenten heen wordt
samengewerkt aan grote energieprojecten waarin men in één beweging
meerdere gebouwen veel energiezuiniger kan maken. We willen ook dat de
gemeenten energienetten aanleggen door erg veel zonnepanelen te
installeren op platte daken van overheids– en bedrijfsgebouwen. Burgers
zouden aan dergelijke netten kunnen deelnemen. Zo kunnen we lokale energie
maken én verdelen.
We willen ook inzetten op een sterk uitgebouwd regionaal openbaar
vervoer. Wij palen aan vier andere vervoersregio’s. We moeten als stad onze
verwachtingen duidelijk maken ten aanzien van De Lijn en de NMBS. Wij willen
late weekendtreinen! Hoog tijd voor ons stadsbestuur om de mouwen op te
stropen en aan de slag te gaan!

HIER

SCHOKKENDE BEELDEN
UIT HET SLACHTHUIS
Omwille van de formele klacht van
Animal Rights tegen Van Hoornweder
maakt het PV van deze controle
echter deel uit van het gerechtelijk
onderzoek. En zolang dit lopende is
krijgen wij geen inzage.

SIEN LAGAE

Raadslid

Op 23 juni 2020 ontstond veel ophef naar aanleiding van beelden die door
Animal Rights in het Torhoutse slachthuis gefilmd werden. De beelden laten
problemen zien met de gezondheid en de verdoving van de dieren.
Rapporten uit 2018 en 2019 die Animal rights kon inkijken, spreken over
aanhoudende problemen op vlak van dierenwelzijn. Vlaams minister voor
Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vroeg een dringende nieuwe keuring aan. Na
een betoging van GAIA en Animal Rights aan het slachthuis in juli verklaarde de
burgemeester dat de feiten dateerden van vóór de vernieuwingen aan de
infrastructuur.

Om de controle op vlak van
dierenwelzijn beter te kunnen
uitvoeren, wil de dienst Dierenwelzijn
in de toekomst samenwerken met
contractuele dierenartsen die
regelmatiger controles kunnen
uitvoeren.
Wij houden de vinger aan de pols, of
moeten we hier zeggen ‘aan de poot’?

Wij waren geschokt bij het zien van zoveel dierenleed en wilden hier zo snel
mogelijk het fijne van weten en vroegen de nodige info op bij het stadsbestuur.
De dienst Dierenwelzijn heeft inderdaad een nieuwe controle uitgevoerd.

EEN LOKAAL RELANCEPLAN
Corona zorgde ervoor dat onze
ondernemers zich van hun
creatiefste kant toonden. We zagen
hoe flexibel ondernemers zijn.
Instagram is nu een levende etalage,
er wordt aan huis geleverd, de stap
naar een webshop is genomen, …
Het virus toonde nog maar eens het
belang aan van een groene, korteketeneconomie. Die willen wij in
Torhout stimuleren en samen met
onze handelaars uitwerken.
Zij hebben expertise die we nodig
hebben bij het uitwerken van een
duurzame en sterke lokale economie.
Tijdens de lockdown startten we een
online bevraging waarin verschillende
ondernemers aangaven die expertise
te willen delen.

We startten een online
bevraging; de expertise zit
immers bij de ondernemers !
Samen maakten we al een eerste
denkoefening en daar gaan we samen
mee verder.
Wij dringen er bij het lokaal bestuur
op aan om dringend werk te maken
van een lokaal relanceplan en
willen hier constructief aan
meewerken. Torhout heeft een
adviesraad voor lokale economie die
een grote meerwaarde kan zijn. Dus
vinden wij het belangrijk ook daar
aanwezig te zijn.

SARA WILLAERT

Bestuurslid Groen Torhout
Lid adviesraad voor lokale economie

IN ’T
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GROENE PLUIM 2020
Met de Groene Pluim zetten we
een persoon of organisatie in de
kijker die werkt aan een meer
sociale, duurzame en warme
samenleving. Uit onderstaande
genomineerden kies jij de
uiteindelijke winnaar via
groentorhout.be
1. FRUITS DE TERRE / DINER
SUR TERRE. In dit biologische
huiskamerrestaurant staan
gezelligheid en het maken van
duurzame keuzes centraal. Met
het kweken van 200 verschillende
groenten- en fruitvariëteiten
brengen ze 'buiten' binnen op je
bord. Naast vele moestuintips kan
je er ook terecht voor vegetarische
kookworkshops en een lessenreeks over permacultuur.
2. LETS TORHOUT. LETS is een
eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten,
spullen en talenten ruilen. Het is
een manier om contacten te
leggen, hergebruik van goederen
te stimuleren en elkaar te helpen.
Op die manier is de LETS-groep
duurzaam en sociaal bezig.
3. BUDDYWERKING TORHOUT.
Buddy’s ondersteunen kwetsbare
mensen in het dagelijkse leven. Zo
kan een buddy een kop koffie
drinken met iemand die nood heeft
aan sociaal contact, Nederlands
oefenen met een anderstalige, …
De buddywerking brengt mensen
samen en streeft naar een hechte
en warme samenleving!
Stemmen: www.groentorhout.be
UITREIKING LIVE TE VOLGEN
29/11/2020 om 15u op de facebookpagina van GroenTorhout.

GROEN

ZO DOEN WE WAT NODIG IS
Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen
wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

Voor wie het moeilijk heeft

Voor duurzame energie

Voor de helden van de zorg

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb
je recht op een minimumpensioen van 1500
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

We nemen het energiebeleid in eigen handen,
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en
zijn een partner voor iedereen die investeert. De
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast
zorgen we zo snel mogelijk voor meer
windenergieproductie op de Noordzee. En je
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.
En als patiënt ga je minder betalen. Ook
komt er eindelijk een volwaardig budget
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor eerlijke belastingen

Voor een leven in balans

Voor een beter klimaat

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale
techbedrijven doen dat, in de vorm van een
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

We gaan weg van fossiel, sluiten ons
aan bij de koplopers van Europa en kiezen
voor een broeikasgasreductie van 55
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de
overheid volledig klimaatneutraal.

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en
meeouders van bij het prille begin meer voor hun
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Ontdek de volledige samenvatting van het
akkoord op www.groen.be/regeerakkoord

GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

Petra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie.
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.
Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Parlement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter
van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’
Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn comeback in de nationale politiek. Toen werd ik verkozen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor
werkte ik als advocate en adviseerde ik energiebedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn
hart ligt.’

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar
een sterke overheid is.’

© Jesse De Meulenaere

‘Een sterke overheid
kan zich beter
inzette vo het
algemeen belang’
— PETRA DE SUTTER

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben
optimistisch, want samen met de ministers van
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) hebben we alle hefbomen in handen voor een groene
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’
Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben

al gesproken met eurocommissaris Margrethe
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese
Commissie, over de toekomst van de Belgische
energie. En binnenkort zitten we rond de tafel met
alle Belgische energieministers.’
Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de verschillende overheidsdiensten en -bedrijven leren
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene accenten uit het regeerakkoord in het ambtenaren
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar
mijn expertise én
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digitaliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouwbaarder, en kan ze zich beter inzetten voor het
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen,
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien

Petra De Sutter
• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe
en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster
Meyrem Almaci het boek ‘De goede
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten
• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste
in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en
graag en doet af en toe aan yoga

REGIONAAL
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EEN STRAND DAT
STORMEN DOORSTAAT
Na de doortocht van storm Odette
bleek nog maar eens hoe kwetsbaar
onze kust is. De kusttram liep vast,
auto’s werden bedolven, wekenlang
werd gewerkt om alles op te kuisen.
Het opvegen van stuifzand kost ons
jaarlijks om en bij de 2,5 miljoen euro.
Daarbij komen de strandherstelkosten die oplopen tot tientallen
miljoenen. Het wordt tijd dat we
investeren in een kustlijn die bestand
is tegen stormen en hogere
waterstanden. Dat doe je niet door
jaarlijks de stranden op te spuiten
met kostbaar zand, maar door te
zorgen dat het zand blijft liggen. Niet
door de stranden biljartvlak te harken,
maar door alle kansen te geven aan
natuurlijke duinvorming.
Tijdens de lockdown zagen we hoe
snel de natuur zichzelf kan
herstellen. Laten we dus
samenwerken met die natuur om te
zorgen voor een veilige,
klimaatbestendige kustlijn.
Natuurlijke stranden bieden vele
nieuwe kansen voor recreatie en
toerisme.
Jeremie Vaneeckhout
Vlaams Parlementslid

Wouter De Vriendt: "Klokkenluiders verdienen een
standbeeld, geen vervolging."

© Gerda Schotte

NAAST INDUSTRIE OOK
BEHOEFTE AAN
GROENE RUIMTE IN
KAART BRENGEN
De provincie is op zoek naar 430 ha
nieuw bedrijventerrein. Dat is het
resultaat van een "behoeftestudie". Maar zou niet beter de
behoefte aan groen en niet alleen
die aan industrie onderzocht
worden? De coronacrisis toonde
aan dat er op vele plaatsen veel te
weinig groene recreatiemogelijkheden zijn dicht bij huis. Kan de
provincie echt geen grotere
prioriteit geven aan meer groen in
plaats van aan extra beton?
Op de foto: onze provincieraadsleden Veerle Dejaeghere en Gerda
Schotte bij een actie om open
ruimte te behouden.
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GROEN WIL KLOKKENLUIDERS BESCHERMEN
Door het proces tegen Julian Assange staan klokkenluiders volop in de
belangstelling. Klokkenluiders melden inbreuken op de wet of het openbaar
belang, en moeten dat kunnen doen zonder risico op represailles. Denk maar aan
LuxLeaks, de Panamapapers of corruptie bij overheidsopdrachten. Zonder
klokkenluiders zouden we vaak nooit weten hoe de vork in de steel zit. Dat is
alleszins de mening van het Europees Parlement, dat er onlangs een richtlijn
over stemde. Niet onbelangrijk: die is ook van toepassing op gemeenten met
meer dan 10.000 inwoners.
Groen dient in de Kamer een resolutie in die pleit voor een verregaande
bescherming van klokkenluiders. Wij trekken daarmee het debat in eigen land
op gang. Want klokkenluiders verdienen een standbeeld, geen vervolging.
Mensen die wantoestanden aanklagen tonen burgerzin, en mogen daar nooit
het slachtoffer van zijn. Concreet vragen wij om te voorzien in bescherming en
rapporteringskanalen, het uitsluiten van sancties voor klokkenluiders die in eer
en geweten meldingen doen, en een onafhankelijk toezichtsorgaan.
Elke overheid, elke grote organisatie draagt een verantwoordelijkheid.
Klokkenluiders hebben kanalen nodig om te kunnen rapporteren zonder dat ze
het risico lopen op sanctionering. België heeft een sterke democratische traditie
en moet die reputatie alle eer aandoen, vinden wij bij Groen.
Wouter De Vriendt
Federaal Parlementslid
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1

2

3

4

1
Momenteel heeft Torhout twee
systemen van deelwagens:
Cambio en Coopstroom! Je gebruikt
de deelauto als chauffeur. Je betaalt
het gebruik van de wagen niet per dag
of voor een langere periode maar per
minuut of per uur. Die van Coopstroom zijn bovendien elektrisch. De
wagens zijn 24/7 beschikbaar aan het
station en aan het stadskantoor. Dit
helpt de mobiliteit en de portefeuille
#DeGoedeKantOp!

2
Gezellige straten, Meer contact met
de buren. Een koffietje in de zon,
Onverwachte gesprekken. Een
glimlach van voorbijgangers. Een
beter stadsleven. Daarom vroeg
raadslid Ruben Vangheluwe in juni
om het project ‘gevelbankjes’ op
te zetten. De meerderheid was het
idee genegen, maar het is wachten op
de straatstenen. Gevelbankjes tegen
de winter? Uiteindelijk gaat het wel
#DeGoedeKantOp.

3
Als fervent sporter neemt Wouter
Ocket af en toe de fiets naar het
werk. Voor sommigen een evidentie,
bij hem al wat minder vanzelfsprekend: het is 35km! Die legt hij
momenteel af met de mountain-bike.
De slecht onderhouden, gladde en
bemodderde wegen zijn niet ideaal
voor de racefiets. In de toekomst
moet dit #DeGoedeKantOp.

4
Even voorstellen. Laura
Schuyesmans, verkozen in de
politieke raad van Groen en verkozen
als lid in het nationale Jong Groen
bestuur. Emilie Slabbinck, onze
nieuwe ondervoorzitster/secretaris.
Guy Brinckman, tevens verkozen in
de politieke raad van Groen. Met Groen
Torhout #DeGoedeKantOp.
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Deze publicatie wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo
vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters
water uit en werken de drukkers in een gezonde omgeving.

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk.

