
Krachtig woonbeleid 
 
Een lapje grond of een woning in Torhout is heel duur! De prijs van bouwgrond is de voorbije jaren 
spectaculair toegenomen, in Torhout is die prijs tussen 2000 en 2010 zelfs meer dan verdrievoudigd. 
Voor vele Torhoutenaren is het daardoor onmogelijk om in hun eigen stad te blijven wonen. ‘Zo kan 
het niet verder’, vindt ACW Torhout. In de nieuw aan te snijden woongebieden vragen zij sturing 
vanuit het beleid zodat er voldoende betaalbare bouwgrond beschikbaar wordt. Daarnaast bieden 
deze gronden de mogelijkheid het aantal sociale huurwoningen uit te breiden. Dit is nodig want 
Torhout scoort op dit vlak heel slecht. Leegstand en verkrotting verzwakken de aantrekkingskracht 
van Torhout als centrumstad. ACW Torhout vraagt een krachtig woonbeleid met een concreet 
stappenplan om de leegstand en verkrotting in Torhout aan te pakken. 
 

Natuur en milieu 
 
Duurzaamheid, energie besparen, hernieuwbare energie, milieubewustzijn… Geen holle slogans, 
maar zaken om aan te pakken. Via goede voorbeelden kan de Stad haar bewoners aanzetten tot 
milieubewustere keuzes bij hen thuis. ACW Torhout wil de bewoners daar graag bij helpen en 
ondersteunen. Daarnaast heeft Torhout nood aan een nieuw en ruim recyclagepark dat voor de 
‘gewone’ gebruiker gratis blijft. Dit nieuwe recyclagepark is de plaats bij uitstek om duurzame 
projecten voor te stellen. Een voorbeeld: opgevangen regenwater kan worden opgewarmd door een 
zonneboiler om er zo je handen mee te wassen na het lossen van je afval. Proper, duurzaam en 
misschien een aanmoediging om ook thuis een zonneboiler te plaatsen. Er gebeurden al heel wat 
inspanningen om zwerfvuil aan te pakken, maar toch blijft zwerfvuil onze straten en landelijke wegen 
ontsieren. Tijd om samen met het beleidcreatief na te denken over een globale aanpak. 
 

Jong! 
 
ACW pleit voor een jeugdbeleid op maat van de verschillende groepen jongeren. Een goed en 
daadkrachtig JONG!- beleid vraagt blijvende investeringen in speelpleinen, kinderopvang, 
jongerenwerking… Knelpunten zijn de voorschoolse kinderopvang en er is grote nood aan een open 
ontmoetingsplaats voor jongeren. Mogelijkheden hiervoor zijn de heraanleg van de Markt of het 
nieuwe skatepark. Maar ACW Torhout vraagt ook een nieuw en volwaardig speelbos, investeringen 
in wijkspeelpleintjes en ‘speelstraten’. De Warandemoet verder opgewaardeerd worden met onder 
meer ruimere openingsuren en een cafetaria die via een sociaal tewerkstellingsproject wordt 
uitgebaat. 
 

Zorgzame samenleving 
 
ACW Torhout kiest resoluut voor een zorgzame samenleving. Dat beslaat meerdere domeinen. Het 
gaat over verdere uitbouw van thuiszorgdiensten op maat van iedereen, maar ook over Torhout als 
warme stad waar elke inwoner zich thuis voelt en waar verenigingen en initiatieven rond vrije tijd 
goed ondersteund worden. Bovendien blijft ACW Torhout zich inzetten voor meer veiligheid in het 
verkeer, met extra aandacht voor de fietsers en voetgangers. Eerste noodzaak is de mensen, zowel 
jong als ouder, bewust te maken. Maar het mag iets meer zijn: er moet gezocht worden naar 
alternatieve fietsroutes zodat fietsers zich op een veilig traject kunnen verplaatsen. Ook ‘sociale 
veiligheid’ is belangrijk. De Stad kan daarom werken rond inbraak- en brandpreventie. Enkel 
voorbeelden zijn sociale controle en een wijkagent die de 
buurt goed kent 


