
V O O R W O O R D  -  C O L O F O N

Voorwoord
Welkom in Torhout, levende stad!

Beste Torhoutenaar

Het stadsbestuur wil al haar inwoners zo goed mogelijk informeren.
Dat doen we niet alleen digitaal via www.torhout.be en onze Facebookpagina, 
maar ook op papier met o.m. het tweemaandelijks infomagazine Sparrensprokkels én deze infogids.

Deze vernieuwde gids moet een handige wegwijzer zijn doorheen onze levende stad.
In deze gids vind je meer info over de brede waaier aan diensten die ons lokaal bestuur aanbiedt, dat alles
aangevuld met praktische info over het onderwijs, economisch leven of de vele organisaties die onze stad
rijk is.

Onze maatschappij verandert snel. Deze gids werd samengesteld in volle coronacrisis en die leerde ons dat
er soms op korte termijn grote aanpassingen nodig zijn. We maakten dan ook de keuze om ons in deze gids
te beperken tot de basisinformatie over onze stad. 
Heb je bijkomende vragen? 
Aarzel dan niet om langs te komen bij de diensten in ons stadskantoor of neem een kijkje op www.torhout.be
en www.visittorhout.be voor alle vrijetijdsactiviteiten in Torhout en de ruimere regio van het Houtland.

Wil je actief op de hoogte blijven?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.torhout.be/nieuwsbrieven/inschrijven.

We hopen alvast dat je met al deze informatie weet waar je zoal terecht kan in onze mooie stad.

Colofon
Uitgave: 

November 2020

Verantwoordelijke uitgever: 
Lokaal Bestuur Torhout

Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout

Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv,

Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be

In opdracht van het Lokaal Bestuur Torhout
De infogids wordt gratis aangeboden aan de inwoners van Torhout 
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B E S T U R E N

BESTUREN
Het college van burgemeester en schepenen
De dagelijkse leiding van de stad is in handen van het College van Burgemeester en Schepenen. Zij bereiden
de dossiers voor de gemeenteraad voor, voeren de beslissingen van de gemeenteraad uit en staan in voor
het dagelijks beheer van de gemeente en het OCMW.
Ze werken hiervoor samen met het stadspersoneel. Samen beheren zij de goederen van stad en OCMW en
houden tot slot ook toezicht op de werken in de gemeente.

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt al haar beslissingen samen, maar elke schepen heeft
wel zijn eigen bevoegdheden over welbepaalde beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht opvolgt.

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) 
Bevoegdheden:
algemeen beleid, veiligheid, lokale economie, burgerzaken en feestelijkheden.
Contactgegevens:
Adres: Schrijversveld 20, 8820 Torhout
Gsm: 0499 46 32 43 
Mail: kristof.audenaert@torhout.be
Zitdagen:
• dinsdag van 10 tot 12 uur in het stadskantoor;
• woensdag van 11 tot 12 uur in het Vrijetijdshuis.

Eerste schepen Lieselotte Denolf (CD&V) 
Bevoegdheden:
cultuur en musea, stadsplanning, jeugd, informatie, participatie en dienstverlening,
erediensten, vrijwilligerswerking, onderwijs (vanaf 01.01.2023).
Contactgegevens:
Adres: Aartrijkestraat 118, 8820 Torhout
Gsm: 0496 39 73 92 
Tel.: 050 22 28 66 
Mail: lieselotte.denolf@torhout.be
Zitdag:
• woensdag van 9.30 tot 12 uur in het stadskantoor.
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B E S T U R E N

Tweede schepen Paul Dieryckx (sp.a)
Bevoegdheden:
personeel, sociale zaken, gelijkekansenbeleid, sociale tewerkstelling en woonbeleid.
Paul Dieryckx wordt op 01.01.2023 opgevolgd door Ine Debruyne.
Contactgegevens:
Adres: Langepijpestraat 32 bus 1, 8820 Torhout
Gsm: 0475 37 04 67 
Mail: paul.dieryckx@torhout.be
Zitdag:
• dinsdag van 15 tot 17 uur in het stadskantoor.

Derde schepen Elsie Desmet (CD&V) 
Bevoegdheden:
mobiliteit, leefmilieu en dierenwelzijn, natuur en groen, Noord-Zuidbeleid,
begraafplaatsen en toerisme.
Contactgegevens:
Adres: Driekoningenstraat 102, 8820 Torhout
Gsm: 0478 46 50 29 
Mail: elsie.desmet@torhout.be
Zitdag:
• vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur in het stadskantoor.

Vierde schepen Hans Blomme (CD&V) 
Bevoegdheden:
openbare werken, stadspatrimonium, waterbeleid, land- en tuinbouw en
wijkverfraaiing.
Contactgegevens:
Adres: Kruiskensstraat 1A, 8820 Torhout
Gsm: 0475 32 84 31 
Tel.: 050 21 65 22 
Mail: hans.blomme@torhout.be
Zitdag:
• woensdag van 14 tot 16 uur in het stadskantoor.

Vijfde schepen Rita Dewulf (CD&V)
Bevoegdheden:
kinderopvang, omgevingsvergunningen, volksgezondheid, senioren, sport en
brandweer.
Rita Dewulf wordt op 01.07.2023 opgevolgd door Annick Vanderspurt.
Contactgegevens:
Adres: Robrecht de Friesstraat 8, 8820 Torhout
Gsm: 0475 79 31 91 
Tel.: 050 21 68 18 
Mail: rita.dewulf@torhout.be
Zitdag:
• maandag van 9.30 tot 12 uur in het stadskantoor.

Zesde schepen Joost Cuvelier (CD&V)
Bevoegdheden:
financiën, bijzonder comité sociale dienst, ouderen- en thuiszorg (inclusief
woonzorgcentrum ), smart city, markten, sport (vanaf 01.07.2023) en onderwijs (tem
31.12.2022).
Contactgegevens:
Adres: Rubenslaan 11, 8820 Torhout
Gsm: 0474 84 03 82 
Mail:  joost.cuvelier@torhout.be
Zitdag:
• vrijdag van 15.30 tot 17 uur in het stadskantoor.

Algemeen directeur Tom Vandenberghe
Stadskantoor (2de verdieping)
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22
tom.vandenberghe@torhout.be
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B E S T U R E N

Vast Bureau
Het Vast Bureau staat in voor de voorbereiding van de OCMW-raad, voert de beslissingen van die OCMW-
raad uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

De samenstelling van het Vast Bureau is dezelfde als die van het College van Burgemeester en Schepenen.
De burgemeester is dus ook voorzitter van het Vast Bureau.

De belangrijkste taken van het vast bureau zijn:
• uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt;
• voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad;
• opvolging dagelijks bestuur van het OCMW.
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Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de stad.
Zij bepaalt het beleid van de stad en legt hiervoor de algemene regels vast.
De leden van de gemeenteraad treden op als de vertegenwoordigers van de bevolking.

Torhout telt 27 gemeenteraadsleden die tegelijk ook OCMW-raadsleden zijn.
De leden van het schepencollege maken ook deel uit van de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft een eigen voorzitter. Ook de algemeen directeur, de hoogste ambtenaar van de stad,
zetelt in de gemeenteraad, maar bezit geen stemrecht.

Raadsleden (in alfabetische volgorde):

Voorzitter 
Hilde Crevits (CD&V) 

Ward Baert (N-VA)
Adres: Nachtegaalstraat 6, 
8820 Torhout
Gsm: 0489 76 02 30
Tel.: 050 21 36 52
Mail: ward.baert@telenet.be

Steve Becelaere (N-VA) 
Adres: Gitsstraat 51, 
8820 Torhout
Gsm: 0494 57 63 75
Mail: steve.becelaere@telenet.be

Pieter Billiet (CD&V)
Adres: Zuidstraat 37, 
8820 Torhout
Gsm: 0473 96 55 33
Mail: pieter_billiet@hotmail.com
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Elke Casier (CD&V) 
Adres: Hillestraat 13, 
8820 Torhout
Gsm: 0476 96 07 35
Tel.: 050 22 35 87
Mail: advocaat@windels-casier.be

Dirk Dauwe (CD&V)
Adres: Sint-Rembertlaan 30, 
8820 Torhout
Gsm: 0477 81 91 11

Ine Debruyne (sp.a)
Adres: Aartrijkestraat 165, 
8820 Torhout
Mail: inedebruyne@hotmail.com

Sien Lagae (Groen)
Adres: Hogestraat 65, 
8820 Torhout
Gsm: 0478 59 38 13

Delphine Levrouw (CD&V)
Adres: Pastoriestraat 12, 
8820 Torhout
Mail: delphinelevrouw@hotmail.com

Eva Maes ( N-VA)
Adres: Bruggestraat 101, 
8820 Torhout
Gsm: 0478 48 51 18
Tel.: 050 21 18 10
Mail: eva.maes@n-va.be

Nick Mouton (sp.a) 
Adres: Oostendestraat 250, 
8820 Torhout
Gsm: 0486 31 81 01
Mail: nick.mouton@gmail.com

Bart Naeyaert (CD&V)
Adres: Aartrijkestraat 38, 
8820 Torhout
Tel.: 050 40 31 91
Mail: 
bart.naeyaert@west-vlaanderen.be

Bavo Parmentier (Groen)
Adres: Bollestraat 67, 
8820 Torhout
Gsm: 0470 86 93 42
Mail: bavo.parmentier@hotmail.com

Inge Perquy (N-VA)
Adres: Bruggestraat 129, 
8820 Torhout
Gsm: 0497 53 70 09
Tel.: 050 68 40 32
Mail: inge.perquy@n-va.be

Koen Sap (onafhankelijk)
Adres: Brildam 15, 
8820 Torhout
Gsm: 0495 25 23 54
Mail: koen.sap@n-va.be

Bertrand Vander Donckt (Groen) 
Adres: Populierenstraat 2, 
8820 Torhout
Gsm: 0478 18 38 20
Mail:
bertrand.vanderdonckt@groen.be

Annick Vanderspurt (CD&V)
Adres: Ruddervoordestraat 14, 
8820 Torhout
Gsm: 0486 25 37 22
Tel.: 050 21 66 74
Mail: annick.vanderspurt@telenet.be

Jasper Vangheluwe (N-VA)
Adres: Poperbosstraat 6, 
8820 Torhout
Gsm: 0486 12 38 87
Mail: jasper.vangheluwe@n-va.be

Ruben Vangheluwe (Groen) 
Adres: Bruggestraat 87, 
8820 Torhout
Gsm: 0476 40 56 82
Mail: rubenvangheluwe@gmail.com

Sandy Vanparys (CD&V) 
Adres: Vijfhuishoekstraat 19, 
8820 Torhout
Gsm: 0486 91 52 42
Tel.: 050 21 32 99
Mail: sandy.vanparys@outlook.be
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is een synoniem voor de OCMW-raad, het hoogste bestuursorgaan van
het OCMW. De OCMW-raad wordt gevormd door de leden van de gemeenteraad. De voorzitter van de
gemeenteraad is dan ook dezelfde als die van de OCMW-raad.
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Bijzonder comité voor de sociale dienst
Naast het Vast Bureau is dit het tweede uitvoerende orgaan van het OCMW. Zij zijn onder meer bevoegd voor
de individuele steun- en hulpverlening. Ze baseren zich hiervoor op de regels en beleidslijnen die vastgelegd
worden binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Diensthoofd/Juriste Sociaal Huis 
Lynn Claerhoudt 
Tel.: 050 22 12 33
Mail: lynn.claerhoudt@torhout.be

Laurie Bogaert (CD&V) 
Adres: Aartrijkestraat 226, 
8820 Torhout
GSM.: 0478 63 17 87
Mail: lauriebogaert@hotmail.com

Ellen de Brabander (N-VA) 
Adres: Zwaluwstraat 6, 8820 Torhout
Tel.: 0484 50 36 29
Mail: strepe17@gmail.com

Rik Hoste (sp.a) 
Adres: Haverstraat 15, 8820 Torhout
Tel.: 0497 54 40 14
Mail: hoste.rik@gmail.com

Vanessa Jodts (sp.a) 
Adres: Bollestraat 87, 8820 Torhout
Tel.: 0498 53 10 59
Mail: vanessa.spa.torhout@gmail.com

Sien Lagae (Groen) 
Adres: Hogestraat 65, 8820 Torhout
GSM: 0478 59 38 13

Annick Vanderspurt (CD&V) 
Adres: Ruddervoordestraat 14, 
8820 Torhout
GSM: 0486 25 37 22
Tel.: 050 21 66 74
Mail: annick.vanderspurt@telenet.be

Mieke Verduyn (CD&V) 
Adres: Wijnendalestraat 17, 
8820 Torhout
GSM: 0472 596 371
Tel.: 050 21 55 53
Mail: miekeverduyn@gmail.com

Mike Verhaeghe (N-VA) 
Mail: verhaeghemike@hotmail.com
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B E S T U R E N

Informatie 
Om de twee maanden brengt het stadsbestuur
Sparrensprokkels uit. Daarin vind je al het algemene
nieuws en belangrijke informatie over Torhout. Maar
je kan natuurlijk ook steeds terecht op
www.torhout.be of op onze Facebookpagina
www.facebook./torhout.

Heb je na het raadplegen van deze infogids toch nog
vragen voor je lokaal bestuur, aarzel dan niet om
langs te komen bij de stedelijke diensten.
Zo kan je bij de dienst secretariaat in het stadskantoor
terecht voor al je vragen over openbaarheid van
bestuur of gemeentelijke reglementen.

Verzoekschriften aan de gemeente
Volgens het decreet lokaal bestuur kan elke burger
bij zijn gemeente een vraag indienen om iets te doen
of te laten. Die vraag moet voldoende duidelijk
uitgeschreven worden in een verzoekschrift,
ondertekend worden door 1 of meerdere personen
en vervolgens ingediend worden bij de stad.

Meldingen
Een melding kan per brief, gericht aan het College van
Burgemeester en Schepenen, Aartrijkestraat 11/B,
8820 Torhout, maar kan ook per mail via
info@torhout.be of door gebruik te maken van de
meldingskaart die je vindt in ‘Sparrensprokkels’ of op
www.torhout.be/overzicht-meldingen. 

Suggesties
Merk je dat niet alle informatie in deze infogids nog
actueel is, contacteer ons dan.
Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom.
Zo maken we van deze gids een nog betere wegwijzer
voor al onze inwoners.

Contact
Adres: Stadskantoor Torhout, Aartrijkestraat 11/B,
8820 Torhout

Openingsuren: 
• Check de openingsuren per dienst via: 

www.torhout.be/contact of 050 22 11 22
• De stadsdiensten werken op afspraak. Een af-

spraak maken kan via www.torhout.be/maak-
een-afspraak. Ben je niet in de mogelijkheid om
digitaal een afspraak te maken? Neem telefo-
nisch contact op via 050 22 11 22.

• Loket Onthaal:
- Maandag t.e.m. vrijdag
- 8.30 tot 12 en 13.30 tot 17 uur
- Op zaterdag van 9 tot 12 uur

Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van
burgemeester en schepenen. Dit kan per post naar
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout of per mail naar
info@torhout.be.

Info: Tel.: 050 22 11 22 - www.torhout.be -
www.facebook.com/torhout

Inspraak
De stedelijke adviesorganen
Ons lokaal bestuur laat zich graag bijstaan door een
aantal stedelijke adviesorganen. Die vertolken de
mening van de Torhoutse bevolking over een aantal
specifieke vakdomeinen.

Adviesraad lokale economie
• Voorzitter Joost Vanhaerents

Tel.: 050 21 50 21
Mail: economie@torhout.be

• Secretaris Ann Vanassche
Tel.: 050 22 11 39
Mail: ann.vanassche@torhout.be

Beheerraad bibliotheek
• Voorzitter Frank De Wilde

Tel.: 050 22 11 40
Mail: bib@torhout.be

• Secretaris Greta Naert
Tel.: 050 22 11 40
Mail: bib@torhout.be

Beheerraad cultuurcentrum
• Voorzitter Lieselotte Denolf

Tel.: 050 22 28 466 of 0496 39 73 92
Mail: lieselotte.denolf@torhout.be

• Secretaris Sofie De Clercq 
Tel.: 050 22 11 50
Mail: sofie.declercq@torhout.be

Cultuurraad
• Voorzitter Eva Stael

Mail: eva@advocatenkantoordecloedt.be
• Contact en secretariaat Michiel Mestdagh

Tel.: 050 22 31 66
Mail: cultuurraad@torhout.be of 
michiel.mestdagh@torhout.be

Gemeentelijke Begeleidingscommissie (Mobiliteit)
• Secretaris Christel Casier 

Tel. 050 22 11 39
Mail: christel.casier@torhout.be
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B E S T U R E N

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (Gecoro)
• Voorzitter Koenraad Dewulf 

Tel.: 050 21 64 17
Mail: koenraad.dewulf@skynet.be

• Secretaris Bert Desendere 
Tel.: 050 22 11 39
Mail: bert.desendere@torhout.be

Lokaal overleg Kinderopvang
• Voorzitter Frederik Isenbaert 

Tel.: 050 21 29 98
Mail: frederik.isenbaert@sint-rembert.be

• Secretaris Adel Vandenbussche 
Tel.: 050 21 71 56
Mail: adel.vandenbussche@torhout.be

Lokaal woonoverleg
• Voorzitter Rita Dewulf

Gsm: 0475 79 31 91
Tel.: 050 21 68 18
Mail: rita.dewulf@torhout.be

• Secretaris Bert Desendere
Tel.: 050 22 11 39
Mail: bert.desendere@torhout.be

Jeugdraad
• Voorzitter Tijs Deheegher 

Mail: jeugdraad@torhout.be
• Secretaris Julie Sap 

Tel.: 050 22 20 14
Mail: julie.sap@torhout.be

Milieuraad
• Secretaris Ruben Beerens 

Tel.: 050 22 11 22
Mail: milieu@torhout.be

Sportraad
• Voorzitter Patrick Bostoen 

Gsm: 0474 41 45 83
Tel.: 050 22 11 80
Mail: pat.bostoen@telenet.be

• Secretaris Sissi Callewaert 
Gsm: 0478 69 59 20
Mail: callewaert.sissi@telenet.be

Stedelijke Landbouwraad
• Voorzitter Willy Depoorter 

Gsm: 0473 50 20 66
Tel.: 050 21 30 52
Mail: willy.depoorter1@telenet.be

• Secretaris Christelle Demoor 
Tel.: 050 22 11 22
Mail: landbouwraad@torhout.be

Stedelijke Raad voor personen met een handicap
• Voorzitter Sandra Bonte 

Gsm: 0478 36 61 64
Mail: bontesandra@telenet.be

• Secretaris Lies Bruynooghe 
Tel.: 050 22 12 33
Mail: lies.bruynooghe@torhout.be

Senioren adviesraad
• Voorzitter Gilbert Deroo 

Tel.: 050 21 44 18
Mail: gilbert.deroo1@telenet.be

• Secretaris Christelle Demoor 
Tel.: 050 22 11 22
Mail: sar@torhout.be

Trosso
• Voorzitter Martine Maertens 

Mail: martine.maertens@proximus.be
• Secretaris Christelle Demoor 

Tel.: 050 22 11 22
Mail: trosso@torhout.be

Welzijnsraad
• Voorzitter Daniël Joseph

Mail: danjos@freegates.be 
• Secretaris Lynn Claerhoudt 

Tel.: 050 22 12 33
Mail: welzijnsraad@torhout.be
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ALGEMENE DIENSTEN
Wat verder in deze gids bieden we je graag een overzicht van specifieke diensten als ‘leven’, ‘ondernemen’,
‘werken’, ‘ontspannen’ en ‘wonen’. 
Maar er zijn ook een aantal algemene diensten. 

Weet je niet meteen waarheen met je vraag of probleem? 
Gebruik dan de handige trefwoordenlijst achteraan in deze infogids.

Communicatie
De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de
interne en externe communicatie van de stad. Die
gebeurt online (met de websites of via social media)
en offline (met publicaties als Sparrensprokkels en
folders of infoborden). Daarnaast organiseert het
team ook initiatieven die het imago van onze stad
versterken.

Dienst Communicatie
Stadskantoor, 2de verdieping
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22 - communicatie@torhout.be
Enkel op afspraak

Financiën
De financiële dienst staat in voor gemeentelijke
boekhouding en inventarisatie, gemeentebelastingen
en -retributies, en ontvangst van alle betalingen 
in de stadskas. Facturen voor de stad kunnen 
in pdf-formaat opgestuurd worden naar
facturatie@torhout.be
Voor inlichtingen in verband met je belastingaangifte
(personenbelasting) kan je terecht bij de FOD
Financiën op het nummer 02 578 42 30. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?
• BBC (beleids- en beheerscyclus), inventarisatie

en facturatie;
• Gemeentebelastingen en -retributies;
• Alle betalingen in de stadskas: leurtaks, stand-

rechten markt, werken voor derden, diverse be-
lastingen ...;

• Belasting op het verspreiden van niet-geadres-
seerd drukwerk.

Dienst Financiën
Stadskantoor, 2de verdieping,
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 30 of 050 22 11 22 
elke werkdag van 9 tot 12 uur en 
woensdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur, 
of op afspraak.

ICT
De dienst ICT van het lokaal bestuur staat in voor
systeembeheer, netwerkbeheer, beheer van telefonie
en communicatiesystemen, automatisering en
informatisering van de stadsdiensten en is
informatica-helpdesk voor de diensten.

Dienst ICT
Stadskantoor, 1ste verdieping,
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22- ict@torhout.be
Enkel op afspraak.

Onthaal
Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Onthaal- en informatiebalie;
• Telefooncentrale;
• Snel loket (afhalen documenten);
• Algemene informatie stadsdiensten;
• Diverse publicaties : brochures, folders …;
• Verkoop Torhoutbon;
• Organisatie stadsrecepties;
• Organisatie bebloemingsprijskamp;
• Eensluidend verklaarde kopie;
• Verloren en gevonden voorwerpen;
• Wettiging handtekening.

Dienst Onthaal
Stadskantoor, Aartrijkestraat 11/B, 
8820 Torhout
Tel. 050 22 11 22 - onthaal@torhout.be
elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30
tot 17 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur
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Personeel
De dienst personeel beheert de dossiers van de
ongeveer 400 personeelsleden.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Jobstudenten woonzorgcentrum;
• Spontaan solliciteren bij het lokaal bestuur;
• Vakantiejobs bij het lokaal bestuur;
• Actuele vacatures via www.torhout.be.

Dienst Personeel
Stadskantoor, 1e verdieping,
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 35 -
personeelsdienst@torhout.be
elke werkdag van 9 tot 12 uur en 
woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur, 
of op afspraak.

Secretariaat
Het secretariaat registreert niet alleen de
briefwisseling van de stad.
Zij verzorgt ook alle verslagen van de vergaderingen
van het College van Burgemeester en Schepenen, het
Vast Bureau, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het
bijzonder comité voor sociale dienst.
Het secretariaat staat daarnaast ook in voor de aan-
en verkoop van stadsgebouwen en de verzekering van
alle stadsvoertuigen en -gebouwen.
Tot slot kan je er ook terecht voor allerlei 
Torhoutse reglementen. Een overzicht van de
reglementen die je er kan opvragen, vind je op
www.torhout.be/secretariaat. 

Dienst Secretariaat
Stadskantoor, 2de verdieping,
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22 - info@torhout.be
elke werkdag van 9 tot 12 uur en 
woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur.

Facility
De dienst Facility ondersteunt de stadsdiensten op
technisch en logistiek vlak.
Dat houdt onder meer volgende taken in:
schoonmaak, restauratieve voorzieningen,
gecentraliseerde aankoop, intern transport, afval,
textielverzorging, huisvestingsbeleid, technisch
beheer, energiebeheer, terreinbeheer, preventie en
bescherming op het werk.

Dienst Facility
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout, 
ingang woonzorgcentrum
Tel. 050 89 36 89 - facility@torhout.be
elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en 
13 tot 16.30 uur

Preventie - 
Noodplanning 
De dienst preventie staat in voor welzijn op het werk
door o.m. een veilige werkomgeving te promoten
voor alle stadsdiensten. De preventiedienst adviseert
hierover het stadsbestuur.
Daarnaast is deze dienst, samen met de
burgemeester, verantwoordelijk voor de coördinatie
en organisatie van de noodplanning. Zo houden zij
nood- en interventieplannen up to date, organiseren
zij rampoefeningen, evalueren noodsituaties en
oefeningen en maken zij risico-inventarissen en -
analyses op. Bij grotere incidenten coördineert de
preventiedienst ook de hulpverlening.
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Dienst Preventie
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout - 
ingang woonzorgcentrum
Tel.: 050 22 11 22 - noodplanning@torhout.be

elke werkdag van 9 tot 12 uur en 
woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• App 112;
• BE-Alert; 
• Brandpreventie;
• Buurtinformatienetwerk;
• Inbraakpreventie; 
• Interne preventiedienst (IDPBW); 
• Jeugdpreventie;
• Noodplanning;
• Veiligheid bij evenementen; 
• Verloren en gevonden voorwerpen.

Erfgoed - Archief 
Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Archiefdocumenten raadplegen;
• Erfgoedprijs;
• Erfgoedprojecten;
• Inventaris bouwkundig erfgoed;
• Heemkundige kring;
• Raakvlak.

Vrijetijdshuis
Markt 1, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 07 70 - vrijetijdshuis@torhout - 
www.visittorhout.be

elke werkdag van 10 tot 12 uur en 
13.30 tot 16 uur

Archiefdocumenten 
raadplegen
Het Torhoutse stadsarchief bevat een groot aantal
documenten van circa 1580 n.C. tot heden. Heel wat
van deze documenten worden opengesteld voor het
publiek. Zo kan diegene die geïnteresseerd is in
geschiedenis of in zijn afkomst, zich verdiepen in
originele stukken over de stad of zijn familie.

Stadsarchief
Stadskantoor - Aartrijkestraat11/B, 
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22 - info@torhout.be

Toegankelijk op afspraak

Geschied- en Heemkundige
Kring Houtland - Torhout
De Geschied- en Heemkundige Kring Houtland -
Torhout heeft tot doel de studie en de kennis van de
geschiedenis, oudheidkunde, taalkunde, genealogie
en folklore van de stad Torhout en het Houtland te
beoefenen en te bevorderen. Zij willen dan ook
burgers informeren over en nieuwsgierig maken
naar het historisch en heemkundig patrimonium van
Torhout. 

Info: www.heemkundetorhout.be - 
www.facebook.com/torhoutsehistorischeweetjes

Raakvlak
Deze intergemeentelijke dienst voor Onroerend
Erfgoed Brugge en Ommeland voert opgravingen uit,
verwerkt de gegevens ervan en geeft advies bij
bouwdossiers. 
Ze willen hierbij zoveel mogelijk archeologisch
erfgoed bewaren en er een zo breed mogelijk publiek
mee bereiken.
Raakvlak heeft als werkgebied Beernem, Brugge,
Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Torhout en
Zedelgem.

Info: www.raakvlak.be.
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Burgerzaken

De dienst burgerzaken bestaat uit de diensten
burgerlijke stand, vreemdelingenzaken en bevolking.
De dienst burgerlijke stand stelt persoonsakten op,
zoals bij geboorte, adoptie, huwelijk, wettelijke
samenwoonst of overlijdens… 
De dienst vreemdelingenzaken beheert de dossiers
van niet-Belgen die zich willen inschrijven of al
ingeschreven zijn in het vreemdelingen- en
wachtregister.
De dienst bevolking houdt dan weer het bevolkings-
en vreemdelingenregister bij volgens de wettelijke
bepalingen. Ook de voorbereiding en organisatie van
de verkiezingen behoort tot het takenpakket van deze
dienst.

Dienst Burgerzaken
Stadskantoor, Aartrijkestraat 11/B, 
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22 - burgerzaken@torhout.be
elke werkdag van 9 tot 12 uur 
(ook op zaterdag)
woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 17 uur
Op afspraak via www.torhout.be/maak-een-af-
spraak

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Adreswijziging;
• Attesten en uittreksels;
• Begraafplaatsen;
• Echtscheiding;
• Erkenning en geboorte;
• Geslachtswijziging;
• Huwelijk en samenwonen;
• Identiteitsdocumenten;
• Laatste wilsbeschikking;
• Landbouw;
• Niet-Belgen;
• Orgaandonatie;
• Overlijden;
• Pensioen;
• Reispas;
• Rijbewijs;
• Strafregister;
• Verkiezingen;
• Voornaamswijziging.

Meer info is te vinden bij de dienst burgerzaken en
op www.torhout.be/burgerzaken.

Digitaal loket
Heel wat documenten kan je van thuis uit aan-
vragen via ons digitaal loket. Raadpleeg
www.torhout.be/eloket voor een volledig overzicht van
de mogelijkheden. 
De opgevraagde documenten ontvang je per mail of
per post.

Sociale premies
• Geboorte- en adoptiepremie;
• Voorhuwelijkssparen.
Voor aanvragen en voorwaarden: contacteer de
dienst burgerzaken of raadpleeg www.torhout.be

16
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Gezondheid
AZ Delta campus 
Sint-Rembert

Het Torhouts ziekenhuis maakt sinds 2018 deel uit
van AZ Delta en krijgt als campus Rembert Torhout
een nieuw profiel. Op deze campus bouwt het
ziekenhuis verder aan een goede basiszorg voor
patiënten uit de regio Houtland. Je kan er als patiënt
terecht bij je vertrouwde arts; 68 arts-specialisten en
608 medewerkers staan er klaar om je te helpen.
Voor meer gespecialiseerde en complexere
aandoeningen komen bovendien een aantal
ziekenhuisartsen vanuit de campus Roeselare naar
Torhout. Zo hoeven patiënten geen langere
verplaatsingen te maken om meer gespecialiseerde
hulp te krijgen. Er zijn daarnaast plannen voor een
vernieuwd medisch centrum, waar verschillende
disciplines worden uitgebouwd: chirurgie, interne
geneeskunde, oncologie, fysiotherapie en revalidatie,
geriatrie en geestelijke gezondheidszorg.

A.Z. Delta campus Sint-Rembert
Sint-Rembertlaan 21, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 21 11 - www.azdelta.be
Bezoekuren:
•  Algemene bezoekuren campus Rembert 
    Torhout: dagelijks van 14.30 tot 20 uur
•  Intensieve zorg: dagelijks van 13.30 tot 14 uur 
    en van 19 tot 19.30 uur
•  Kinderziekten: dagelijks van 14.30 tot 19 uur

Ouders, partners en mantelzorgers zijn altijd
welkom.

Sint-Amandus: Psychiatrisch
centrum
Sociaal psychiatrische zorg:
PVT De Ent

De Ent is een open woonvoorziening voor personen
met een chronisch psychiatrische aandoening, zowel
volwassenen als ouderen.

De rehabilitatiebenadering is de grondslag van het
begeleidingsproces. Er is een individueel samen-
gesteld aanbod op de zorgvraag en zorgnood van de
bewoner.

Privacy en wooncomfort scoren zeer hoog in De Ent.
Elke bewoner heeft zijn eigen kamer.
Er zijn drie wooneenheden (Ent 1, Ent 2 en Ent 3) met
diverse woonformules (1-persoonsstudio, 2- of 3-
persoonsappartementen).
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Contact
Telefoonnummers:

De Ent 1 050 23 14 00
De Ent 2 050 23 14 04
De Ent 3 050 23 14 05
Activiteitencentrum De Kronkel 050 23 14 06

E-mail: 
amandus.de.ent@fracarita.org

algemeen e-mailadres AC De Kronkel
amandus.de.kronkel@fracarita.org

Fax:  050 22 39 33

Afdelingshoofd
Pascal Uyttenhove (050 23 14 03)
Kristof Van Iseghem (050 23 15 07)

Afdelingspsychiater
Dr. Vadim Telukov

PVT-coördinator
Erik Timmerman (050 23 14 01)

Locatie
PVT De Ent ligt aan de rand van het stads-
centrum van Torhout.
Aartrijkestraat 60a, 8820 Torhout 

CAR Noordhoek vzw
Het centrum staat in voor multidisciplinaire
diagnostiek en kwaliteitsvolle behandeling van
peuters, kleuters, kinderen en adolescenten met
ontwikkelingsproblemen in Torhout en omgeving.

Centrum voor Ambulante Revalidatie, 
Aartrijkestraat 62, 8820 Torhout, 
tel. 050 21 42 93, 
www.carnoordhoek.be 

Huisartsenwachtpost
Naast AZ Delta en vlakbij de
dienst spoedgevallen zit de
huisartsenwachtpost Houtland-
Polder. Dat zorgt voor een
optimale samenwerking met

het ziekenhuis. De huisartsenpost is elk weekend
geopend van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur, en op
feestdagen van 19 uur (avond voor de feestdag) tot 8
uur (dag na de feestdag). Tijdens de openingsuren is
overdag een arts ter plaatse aanwezig en doet een
arts huisbezoeken. ’s Nachts is er een arts van
permanentie voor zowel raadplegingen als
huisbezoeken. Huisbezoeken zijn enkel voor mensen
die zich moeilijk kunnen verplaatsen
(rusthuisbewoners, bedlegerige patiënten …).

Nummer 1733
De huisartsenwachtpost Houtland-Polder is tijdens
de openingsuren doorlopend bereikbaar op het
nummer 1733. Deze dispatchingservice van de
overheid kiest op basis van de aanmelding de meest
geschikte medische interventie. Dit kan een bezoek
zijn aan de wachtpost of spoedgevallen, een bezoek
aan huis of een dringende MUG-interventie. Je kan
ook rechtstreeks naar de wachtpost gaan. Breng
voor elke bezoek steeds uw identiteitskaart, isi+ of
kids-ID mee.

Huisartsenwachtpost

Sint-Rembertlaan 19,  8820 Torhout
Tel.: 1733
•  Van vrijdagavond 19 uur tot maandag 
    8 uur.
•  Op feestdagen vanaf 19 uur de avond vooraf-
    gaand aan een feestdag tot 8 uur 's morgens 
    na de feestdag
Tips: 
•  Breng steeds de identiteitskaart, isi+ of 
    kids-ID mee
•  Kom, indien mogelijk, steeds zelf naar de 
    huisartsenwachtpost. Daar zijn alle facilitei-
    ten binnen handbereik.
•  Huisbezoeken zijn enkel voor mensen die 
    zich moeilijk kunnen verplaatsten (zoals 
    bewoners van een woonzorgcentrum, 
    bedlegerige patiënten …)
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Huisartsen 
Op feestdagen en tijdens het weekend kan iedereen
voor dringende medische problemen terecht bij de
huisarts van wacht in de Huisartsenwachtpost
Houtland-Polder waarover je hierboven alle nodige
info vindt.
Ben je tijdens de week op zoek naar een goede
huisarts, dan vind je hieronder een volledig overzicht
van de huisartsen in Torhout.

• Canniere Geert, Guido Gezellelaan 18, 
050 21 44 81

• D´Hoore Jascha, Oostendestraat 119 bus 1, 
050 22 07 09

• Deeren Ignace, Revinzestraat 66, 050 21 31 81
• Demanet Kris, Brildam 23, 050 21 45 66
• Flahou Dirk, Bruggestraat 11, 050 21 39 32
• Goethals Franki, Rijselstraat 36, 050 21 17 03
• Huisartsenpraktijk Het Atruim: 

Rijselstraat 50 bus A, 050 21 17 03
- Burm Sara, 
- Monballyu Kris,
- Vergauwe Karel.

• Huisartsenpraktijk: Het Spoor, 
Stijn Streuvelslaan 2, 050 21 33 92
- Cosyns Lode, 
- Gouwy Valerie, 
- Aurélie Decroix, 
- Haelewyn Sarah. 

• Huisartsenpraktijk Wijnendale: 
Albrecht Deleustraat 12, 050 21 22 04
- Blancke Marie,
- De Groote Nele.

• Kerckhoven Jean Pierre, 
Maria Van Bourgondielaan 42, 050 21 51 11

• Lambert Veronique, Beckhofstraat 48, 
050 21 10 79

• Pollet Filip, Beukenstraat 15, 050 22 04 56
• Rys Renaud, Camiel Meysmanstraat 35, 

050 21 54 77
• Van Haute Piet, Zuidstraat 39, 050 21 23 18
• Van Heyste Lode, Robrecht de Friesstraat 4, 

050 21 21 31
• Vanbecelaere Luc, Zonstraat 32, 051 72 37 94

Zelfstandig verpleegkundigen
Op de website van de Vlaamse beroeps-
vereniging voor zelfstandige verpleegkundigen
www.verplegingthuis.be vind je een handig
overzicht van alle zelfstandig verpleegkundigen.
Ben je buiten de normale uren dringend op zoek naar
een verpleegkundige, dan kan je steeds bellen naar
het nummer 070 22 26 78.

Apothekers
• Apotheek Cordenier, Consciencestraat 47, 

050 21 14 42
• Apotheek Decorte, Hofstraat 26, 050 22 04 44
• Apotheek Depuydt, Burg 37, 050 21 22 81
• Apotheek Devriese, Pastoriestraat 5, 

050 21 25 97
• Apotheek Goegebeur, Oostendestraat 154, 

050 21 19 77
• Apotheek Pattyn, Markt 12, 050 21 22 24
• Apotheek Sint-Henricus - Derdyn, Rijksweg 39,

051 72 50 36
• Apotheek Vandaele, Zwevezelestraat 48, 

050 21 67 44
• Centrumapotheek, Oostendestraat 4, 

050 21 11 88

Tandartsen
Tijdens weekends en feestdagen kan je terecht bij de
wachtdienst tussen 9.00 en 18.00 via het volgende
centrale nummer: 09 03 399 69

• Barbier Stefaan, Revinzestraat 60, 050 21 43 78
• Billiet Toon, Orthodontist, Aartrijkestraat 30, 

050 22 27 00
• Praktijk 25, Cordenier Katrijn, 

Zwevezelestraat 25, 050 21 15 54
• De Kesel Bart, Karel de Goedelaan 14, 

050 22 06 01
• Declerck Hilde, Parodontoloog, 

Filips Van Kleefstraat 3, 050 22 02 30
• Demuenynck Johan, Oude Wijnendalestraat 60,

050 21 51 61
• Gunst Kathleen, Orthodontist, Zuidstraat 28, 

050 67 01 01
• Hauspie Hans, Sint-Rembertlaan 22, 

050 21 29 60
• Decap Sara, Sint-Rembertlaan 22, 050 21 29 60
• Dewulf Hanne, Sint- Rembertlaan 22, 

050 21 29 60
• Gijs Wendy, Sint-Rembertlaan 22, 050 21 29 60
• Praktijk Moyaert Delphine, Brildam 11, 

050 70 84 60
- Balemans Laura, 
- De Backer Melissa, 
- Declerck Gaëlle, 
- Schotte Annelies.

• Verheye Kaat, Huidevetterstraat 5, 050 21 48 06
• Walcarius Luc, Kortemarkstraat 27, 

050 21 41 41

Dierenartsen
• Defoort Pascal, Ieperse Heerweg 53/B, 

050 22 27 99
• Louagie Erwin, Wijnendalestraat 23, 

050 21 69 34
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• Minne André, Ruddervoordestraat 210, 
050 27 80 63

• Paijmans Lotte, Ruddervoordestraat 114a, 
0473 93 46 55

• De Kameraad, Vandewaetere Kim, 
Processieweg 3, 050 22 10 02

• Willaert Johan, Rijselstraat 47, 050 21 39 31
• Dierenartsenpraktijk Albatros, 

Oude Gentweg 19, 050 22 05 71
- Pollentier Kristof,
- Pollentier Willy,
- Waerenburgh Brecht,
- Lambrecht Celine.

• Dierenartsenpraktijk De Toren, 
Bruggestraat 163/A, 050 21 34 19
- Kuhweide Ann,
- Stael Bruno,
- Baeke Miet,
- Verlinde Benjamin,
- Gykiere Ine,
- Vanhooren Thomas.

Dierenbescherming
• Melden van verwaarloosde of mishandelde die-

ren: https://www.vlaanderen.be/melden-van-
verwaarloosde-of-mishandelde-dieren, bij
dringende situaties de lokale politie verwittigen:
050 23 18 60

• Dierengezondheidszorg Vlaanderen, afdeling
Torhout, Industrielaan 29, 8820 Torhout, 
078 05 05 23, helpdesk@dgz.be , www.dgz.be 

• Blauwe Kruis Brugge Dierenopvang centrum
vzw, Krinkelstraat 4, 8380 Brugge, 050 32 09 66,
asiel.krinkel4@blauwekruis-brugge.be,
www.blauwekruis-brugge.be

• Dierenasiel regio Roeselare, 
Oude Stadenstraat 4, 8800 Roeselare, 
0471 35 95 93, 
http://www.dierenasielroeselare.be, 
info@dierenasielroeselare.be 

    Hulpdiensten
       Noodnummers:

•    Dringende hulp: Brand, ramp of 
      ambulance: 112
•    Politie dringend: 101 
•    Politie niet dringend: 050 23 18 60 
•    Brandweer Torhout: 050 68 18 80
•    Brandweer: stormschade, wateroverlast, 
      wespen: 050 68 18 82 
      www.zone1.be/interventie-aanvragen
•    Politie: 101
•    Niet-dringende hulp (water-storm…): 1722
•    Wachtdienst huisartsen: 1733

Externe organisaties voor specifieke hulp
• Anonieme alcoholisten: 03 239 14 15  

www.aavlaanderen.org
- Nieuw in Torhout: Anonieme alcoholisten, 

vergaderen wekelijks vrijdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur, 0497 12 32 44 

• Antigifcentrum: 070 245 245 
www.antigifcentrum.be 

• Autismetelefoon: 078 152 252 
www.participate-autisme.be

• Awel (Awel luistert naar kinderen en jongeren):
102 - www.awel.be - brievenbus@awel.be

• Brandwondencentrum:  02 649 65 89 of 
02 268 62 00 - www.brandwonden.be 

• Card Stop: 070 344 344 - www.cardstop.be 
• CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk):

050 21 25 22 - www.caw.be
• Child Focus: 116 000 - www.childfocus.be
• Civiele bescherming: 050 81 58 41 -

www.civieleveiligheid.be 
• Crisiscentrum: 1771 - www.crisicentrum.be 
• De DrugLijn: 078 15 10 20 - www.druglijn.be
• Diabetes infolijn: 0800 96 333 - www.diabetes.be 
• DOC STOP (gratis) - Centrale dienst om 24u/24

een identiteitskaart of Belgisch paspoort te
blokkeren na een diefstal of een verlies. 
0800 2123 2123 - www.docstop.be 

• Elk vermoeden van geweld telt: 1712 -
www.1712.be

• Gaia: 02 245 29 50 - www.gaia.be 
• Holebifoon: 0800 99 533 - www.cavaria.be 
• Kankerfoon: 0800 15 802 - www.kanker.be
• Keerpunt (Hulp bij drugverslaving): 

050 21 79 25 - www.kompasvzw.be 
Adk.Algemeen@kompasvzw.be

• Meldpunt ouderenmishandeling: 078 15 15 70 -
www.meldpuntouderenmishandeling.be 

• Mutas: 02 272 09 00 - www.mutas.be 
• Noodnummer gaslek: 0800 65 0 65 -

www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-wer-
ken/veiligheidsvoorschriften-bij-gasgeur

• Opvoedingslijn: 078 15 00 10 -
www.opvoedingslijn.be

• (Opsporings)politie Torhout: 050 23 18 60
• (Dienst) Politionele Slachtofferbejegening: 

050 23 18 60 - www.lokalepolitie.be/5452
• Rode Kruis: 015 44 34 43 - www.rodekruis.be
• Sensoa: 03 238 68 68 - www.sensoa.be
• Teleblok: 0800 13  144 - www.teleblok.be 
• Tele-onthaal: 106 - www.tele-onthaal.be
• Vertrouwenscentra Kindermishandeling: 1712

of 0800 970 79 of 050 34 57 57 -
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be

• Vlaamse infolijn: 1700 - www.vlaanderen.be 
• Vlaamse wegentelefoon: 0800 122 66 -

www.wegenenverkeer.be 
• Slachtofferzorg: www.slachtofferzorg.be
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• Wachtdienst algemeen tandarts: 09 03 39 969 -
ww.tandarts.be/wachtdienst 

• Zelfmoordpreventie: 1813 of 02 649 95 55 -
www.preventiezelfdoding.be

• Ziekenhuis Sint-Rembert (AZ Delta): 
050 23 21 11 - www.azdelta.be/nl

Huis van het Kind

Het Huis van het Kind Torhout is een samenwerkings-
verband tussen diensten die werken met en voor
kinderen en gezinnen. Door dit samenwerkings-
verband proberen we het hulpaanbod van deze
diensten op elkaar af te stemmen in functie van de
opvoedingsvragen.

Sociaal Huis
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Coördinator Huis van het Kind
Tel. 050 22 12 33 - huisvanhetkind@torhout.be -
www.torhout.be/huis-van-het-kind

Enkel op afspraak op werkdagen van 
9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur

Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Financiële tussenkomst in de schoolkosten;
• Financiële tussenkomst voor deelname aan het

georganiseerde vrijetijdsaanbod;
• Kinderopvang met inkomenstarief;
• Moedergroep;
• Pamperbank;
• Studie- en Opvoedingsondersteuning De Katrol;
• Studietoelage voor het hoger onderwijs;
• Thuiszorgpremie gehandicapte kinderen.

Partners Huis van het Kind
Een aantal diensten en organisaties die in Torhout
werken met kinderen van 0 tot 12 jaar, slaan de handen
in elkaar en vormen samen het Huis van het Kind.
Zij bundelen alle diensten die werken rond
opvoedingsondersteuning, gezondheid, ontwikkeling,
school, vrije tijd, (preventieve) gezinsondersteuning… 
De partners van het Huis van het Kind blijven zich elk
op hun eigen locatie inzetten voor kinderen en
gezinnen, maar weet je niet meteen waarnaartoe met
je vraag, dan kan je steeds terecht bij het Sociaal Huis.

Concreet gaat het om volgende organisaties:
• Basisschool De Revinze;
• Basisschool Go Eureka Torhout;
• CAW Noord West-Vlaanderen - afdeling Torhout;

• CLB;
• De Gezinsbond Torhout;
• Jeugddienst;
• Kind & Gezin;
• Kinderopvang;
• Kraamzorg De Wieg - afdeling Torhout;
• Scholengroep Sint-Rembert;
• Sociaal Huis.

Kinderopvang
In Torhout heb je een ruim aanbod van buitenschoolse
kinderopvang, crèches en onthaalouders. Op
www.kinderopvangwijzer.be/torhout vind je een
actueel overzicht van alle kinderopvanginitiatieven in
Torhout.

Algemene info kinderopvang
Kind en Gezin
Sint-Rembertlaan 19, 8820 Torhout
078 15 01 00 (gratis) - www.kindengezin.be

Lokaal Loket Kinderopvang
- IBO Jabedabedoe, Pastoriestraat 9, 

8820 Torhout (woensdag 9 - 11.30 uur)
- Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11/A, 

8820 Torhout (1e dinsdag van de maand 
16 - 19 uur)

- 050 89 36 33 
loketkinderopvang@torhout.be

Info kinderopvang Torhout
Stadskantoor Torhout
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout

Extra info
www.kinderopvangwijzer.be/torhout

Overzicht van de 
opvanginitiatieven 
Opvang tot 3 jaar
Gezinsopvang van baby's en peuters
• Dienst voor onthaalouders Mezennestje vzw

Sint-Rembertlaan 33  - 8820 Torhout
Tel. 050 21 51 07 - mezennestje.dvo@skynet.be

• Felies vzw
Tel.: 051 58 26 43 - 
kinderopvangkoekelare@felies.be - 
www.felies.be

• Landelijke Kinderopvang
Tel.: 051 23 18 58 (dinsdag van 9 tot 11 uur) of 
070 24 60 41 (van 9 tot 14 uur)
lkoichtegem@landelijkekinderopvang.be -
www.landelijkekinderopvang.be

• Nancy Delanoye 
Beckhofstraat 16 - 8820 Torhout
Tel.: 050 22 35 10 - 
simoens.delanoye@telenet.be - 
www.nancykinderopvang.be
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Groepsopvang van baby's en peuters
• Bollie en Billie

Roeselaarseweg 67 - 8820 Torhout
Tel.: 0479 87 39 71 of 0473 84 27 70 -
deblaere.lesley@hotmail.com

• Hermelijn (Wijnendale)
A. Deleustraat 34 - 8820 Torhout
Tel.: 050 23 12 62 - 
kinderopvang@sint-rembert.be

• Hupsakee
Keibergstraat 75 - 8820 Torhout
Tel.: 0471 62 75 74 - 
hupsakee_torhout@hotmail.com

• De Kindertrein
Elisabethlaan 1D, 8820 Torhout
Tel. 0475 74 35 47 - dekindertrein@hotmail.com

• De Kikker 7 (Stann bvba)
Revinzestraat 56, 8820 Torhout
Tel. 0467 01 72 56 of 0485 84 27 06 -
info@groepsopvangdekikker.be

• 't Koornbloempje
Korenbloemstraat 6 - 8820 Torhout
Tel.: 050 22 21 40 - 
kinderopvang@sint-rembert.be

• Kornuit vzw
Zwevezelestraat 14 - 8820 Torhout
Tel.: 050 22 32 79 of 0475 47 23 35 - 
vzwkornuit@gmail.com

• Kwebbeltje
Oostendestraat 98 - 8820 Torhout
Tel.: 050 57 13 53 of 0472 33 31 61 of 
0479 21 95 97 - 
info@kinderdagverblijfkwebbeltje.be

• Mezennestje vzw
Sint-Rembertlaan 33, 8820 Torhout
Tel. 050 21 74 78 - 
mezennestje.torhout@skynet.be

• Moeke’s Kinderparadijs
Industrielaan 39, 8820 Torhout
Tel.: 0473 65 70 83 of 0498 34 08 79 -
cindy@moekes-kinderparadijs.be

• 't Nieuw Hofken 
Bakvoordestraat 23 - 8820 Torhout
Tel.: 0486 73 28 28 - tnieuwhofken@live.be

• Pernukkeltje (tot 5 j.)
Oude Gentweg 18 - 8820 Torhout
050 21 38 52 of 0494 27 76 50 -
pernukkeltje@skynet.be

• 't Sparrehuisje 
Sparappelstraat 49 - 8820 Torhout
Tel.: 050 69 29 41 of 0470 85 65 15 - 
sparrehuisje@telenet.be

• 't Vincentje
Papebrugstraat 1A - 8820 Torhout
Tel.: 050 23 12 73 - tvincentje@hotmail.com
Aangesloten bij Felies: www.felies.be

Opvang 2,5 - 12 jaar 
Groepsopvang van schoolgaande kinderen
• Kornuit vzw 

Tel.: 050 22 32 79 of 0475 47 23 35 - 
vzwkornuit@gmail.com
- Vestiging: Zwevezelestraat 14 - 

8820 Torhout
- Vestiging: Herderstraat 4 - 8820 Torhout
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• Scholengroep Sint-Rembert
kinderopvang@sint-rembert.be
- Vestiging Centrum:

Papebrugstraat 1, 8820 Torhout  - 
tel. 050 21 19 33

- Vestiging Driekoningen:
Steenveldstraat 2, 8820 Torhout - 
tel. 050 23 12 75

- Vestiging Hermelijn (Wijnendale):
Alberic Deleustraat 34, 8820 Torhout - 
tel. 050 22 39 17

- Vestiging Koornbloem:
Korenbloemstraat 6, 8820 Torhout - 
tel. 050 23 10 59

• Lokaal Bestuur Torhout
kinderopvang@torhout.be
- Vestiging Jabedabedoe (Don Bosco):

Pastoriestraat 9, 8820 Torhout - 
tel. 050 21 71 56

- Vestiging Skoebidoe (Sint-Henricus):
Rijksweg 38, 8820 Torhout - 
tel. 050 23 08 30

Andere
Diensten oppas zieke kinderen
Voor oppas van je ziek kind, kan je terecht bij de
ziekenfondsen.

Opvang Thuis
• Gezinsbond Torhout 

tel.: 050 22 20 93 - 
kinderoppas@gezinsbond-torhout.be -
www.kinderoppasdienst.be

• Reddie Teddy - tel.: 050 23 02 30

Vakantieaanbod van het Lokaal bestuur 
Zie pag. 40

Onderwijs
GO! Eureka
Basisschool GO! campus Torhout
Rijselstraat 110, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 33 21 - directie.bs@go-eureka.be
www.go-eureka.be

Atheneum GO! Campus Torhout
Rijselstraat 110, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 33 21 - info@go-eureka.be

Scholengroep Sint-Rembert
Basisonderwijs
De Oefenschool
Bruggestraat 23, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 15 11 - 
monika.lanckriet@sint-rembert.be (kleuterschool en
eerste graad lager) - sabine.dezutter@sint-rembert.be
(tweede en derde graad lager) -
www.oefenschool.sint-rembert.be
Incl. afdeling Papebrugstraat 1 en wijkafdeling 'de
Koornbloem' in de Korenbloemstraat 6

De Revinze
Revinzestraat 35, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 13 21 - peter.savels@sint-rembert.be -
www.derevinze.be

De Torretjes, buitengewoon basisonderwijs
Bruggestraat 23, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 15 12  - kurt.bisschop@sint-rembert.be
www.detorretjes.be

Driekoningen
Steenveldstraat 2, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 36 95 - sabine.latre@sint-rembert.be -
www.3koningen.be
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Sint-Henricus
Sint-Henricusstraat 4, 8820 Torhout
Tel.: 051 72 36 43 - stijn.margodt@sint-rembert.be
www.vrijebasisschoolsinthenricus.be

Ten Parke
Herderstraat 1, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 05 46 - sylvia.deschacht@sint-rembert.be
www.tenparke.sint-rembert.be

Wijnendale
Kloosterstraat 5, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 19 79 - geert.decuyper@sint-rembert.be
www.wijnendale.sint-rembert.be

Secundair onderwijs
Middenschool Torhout
Bruggestraat 23, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 15 10 - koen.soenens@sint-rembert.be -
pascal.gryson@sint-rembert.be
www.middenschoolweb.sint-rembert.be

Sint-Jozefinstituut College 
Bruggestraat 23, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 15 10 - martine.dezutter@sint-rembert.be
- rik.cloet@sint-rembert.be
www.sintjozefscollegetorhout.be

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Spinneschoolstraat 10, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 03 00 - 
hilde.maertens@sint-rembert.be - 
peter.decuypere@sint-rembert.be - www.sivi.be

Vrij Technisch Instituut
Papebrugstraat 8A, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 15 15 - stijn.debruyne@sint-rembert.be -
didier.lingier@sint-rembert.be
www.vti.sint-rembert.be

Vrij Land- en Tuinbouw Instituut
Conscienceplein 12, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 15 14 - vlti@sint-rembert.be -
www.vlti.be

Tordale, school voor 
buitengewoon onderwijs
Secundair onderwijs
vzw buso Tordale De Wissel
Bruggestraat 39 - Torhout - tel. 050 23 13 65 - fax 050
23 13 69 -  dewissel@tordale.be - opleidingsvorm 1
en 2 voor jongeren vanaf 13 jaar
• OV2 type 2 (verstandelijke beperking)
• OV1, OV2 type 9 (autisme)
• OV1, OV2 type 3 (gedrags- en emotionele stoor-

nissen)

Tordale: hoofdzetel vzw Tordale - Bruggestraat 39 -
Torhout - tel. 050 23 13 65 - fax 050 23 13 69 -
info@tordale.be - Tordale ondersteunt kwetsbare
jongeren en volwassenen op vlak van werken, wonen,
ontspannen en leren.

Bazaar25: kleinschalig winkelproject met
zelfgemaakte ambachtelijke producten, Burg 25 -
Torhout - tel. 0491 56 17 30 en 0491 56 17 15 -
bazaar25@tordale.be

Hoger onderwijs
Vives - Campus Torhout
Studiegebied onderwijs
Sint-Jozefstraat 1, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 10 30 - ond.torhout@vives.be

Naschoolse vorming
Kunstacademie 
In de Kunstacademie kan jong en oud terecht voor
lessen muziek, woordkunst, dans en beeldende
kunst. Je wordt er opgeleid door professionele en
enthousiaste leraars met een passie voor hun vak. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Aanbod 5 - 7 jaar voor starters:
• Beeldende kunst 6-7 jaar;
• Dans 5-7 jaar;
• Muziek 6-7 jaar;
• Woordkunst 5-7 jaar.

Aanbod van 8 tot 99 jaar:
• Beeldende en audiovisuele kunsten vanaf 8

jaar;
• Dans vanaf 8 jaar;
• Muziek vanaf 8 jaar;
• Woordkunst vanaf 8 jaar.

Inschrijven kan online of op het secretariaat van 
1 juni t.e.m. 1 oktober.

Tarieven: check de website.

Houders van het sociaal pasje krijgen een
vermindering van 75% op het inschrijvingsgeld.

Kunstacademie - Oud Hospitaal Ten Walle
Bruggestraat 12 - 8820 Torhout
Tel.: 050 21 56 55 - 
secretariaatacademie@torhout.be - 
www.torhout.be/kunstacademie - 
facebook.com/kunstacademie-torhout

elke werkdag van 14 tot 19 uur 
(op dinsdag ook van 9 tot 12 uur) en op 
zaterdag van 8.30 tot 11.30 uur.
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TIC Rembert
Al meer dan 40 jaar verzorgt het TIC een heel gamma
van vormingscursussen (taal, informatica, cultuur,
creatief, techniek, koken …), die zich tot zowel
jongeren, als volwassenen richten. Door de
samenwerking met de scholengroep Sint-Rembert
gaan de lessen door in up-to-date uitgeruste lokalen.
In samenwerking met het CVO-VTI Brugge worden
daarnaast basiscursussen zoals lassen, elektriciteit
en houtbewerking georganiseerd.

Vorming TIC Rembert vzw
Bruggestraat 23, 8820 Torhout
tel: 050 23 15 10 - vorming.tic@sint-rembert.be
www.sint-rembert.be/vorming-tic

CVO De Avondschool Torhout
CVO De Avondschool Torhout organiseert
kwaliteitsvol onderwijs voor volwassenen. Elk jaar
volgen meer dan 800 cursisten één van de talrijke
opleidingen 's avonds of overdag. CVO De Avond-
school Torhout is een erkende onderwijsinstelling.
Onder bepaalde voorwaarden kan je betalen met
opleidingscheques en genieten van educatief verlof. 

CVO De Avondschool Torhout
Campus Eureka, Rijselstraat 110, 8820 Torhout
Campus Lichterveldestraat, 
Lichterveldestraat 39, 
Tel.: 050 21 73 40 - torhout@deavondschool.be 
www.deavondschool.be

CoderDojo
Zin om (zelf) te leren programmeren? Droom je
ervan om je creativiteit los te laten op een videospel, 
een website of een robot? Lijkt het je leuk om 
hier in groep aan te werken? Kom dan naar de
CoderDojo in Torhout. CoderDojo  organiseert gratis
programmeerclubs, de zogenaamde Dojo’s. Op die
Dojo’s leren meisjes en jongens programmeren,
websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen ...
Ze ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten
elkaar zien waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo
maakt van ontwikkelen en programmeren een
superleuke, keigezellige en megatoffe leerervaring.
Voor iedereen van 7 tot 18 jaar. 

info: www.coderdojobelgium.be

Techniekacademie 
Ben jij gebeten door techniek? Ben je graag creatief
bezig? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar
weet je niet hoe je hier aan kan beginnen? Dan is de
techniekacademie misschien wel iets voor jou! In
Torhout kan je zowel Junior Techniekacademie (3e
en 4e leerjaar) als Tiener Techniekacademie (5e en
6e leerjaar) volgen. In een gezellige sfeer en in een
echt technologielabo zal je heel wat opsteken. Je

maakt kennis met gereedschap en materialen, je
leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een
aantal technische systemen maken. 
De reeks bestaat uit 10 (Junior) of 12 (Tiener) work-
shops van twee uur.

info: www.techniekacademie-torhout.be  

CodeFever
Droom je ervan je eigen game te maken? Of zou je
graag de geheimtaal van je pc kunnen kraken? Met
CodeFever duik je écht achter de schermen en leer
je hoe computers denken en werken. Samen met je
clan én getrainde IT-coaches ga je op cybermissie.
Plezant en interessant, nu en later! Misschien word
jij wel robotbestuurder, drone ontwikkelaar of verzin
je zelf een zotte toekomstjob?
Lesreeksen voor jonge programmeurs in spe tussen
8 en 15 jaar.  Afhankelijk van je leeftijd, start je in één
van onze 3 clans. 

info: www.Codefever.be  

Vrij Centrum Leerlingen-
begeleiding Houtland
Bij het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Houtland kan je terecht met vragen over gezondheid,
studiekeuze, leerproblemen, zich goed voelen,
concentratieproblemen, schoolmoeheid ... 

Vrij Centrum Leerlingenbegeleiding Houtland
Papebrugstraat 8, Torhout, tel. 050 23 15 17, 
algemeen@clbtorhout.be, www.clbtorhout.be

CLB De Klaver
Klaverstraat 49, 8000 Brugge, tel. 050 44 50 10,
info@clbdeklaver.be, www.clbdeklaver.be/dkl/

Algemene info over het CLB vind je op: 
onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb
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Personen met een 
beperking
Heb je zelf een beperking of ken je iemand met een
beperking? Hier bundelen we de informatie die voor
jou interessant kan zijn. Heb je vragen of
opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te
nemen met het Sociaal Huis.

Sociaal Huis
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Tel. 050 22 12 33 - sociaal.huis@torhout.be -
www.torhout.be/sociaal-huis
Enkel op afspraak op werkdagen van 
9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• App 112;
• Bibliotheekvoorzieningen voor personen met

een beperking;
• D.O.P: elke vierde vrijdag van de maand (van 9

tot 12 uur) (Dienst Ondersteuningsplan);
• European Disability Card (EDC);
• Inter;
• Parkeerkaart voor personen met een handicap;
• Stedelijke raad voor personen met een beper-

king;
• Toegankelijk Vlaanderen;
• Toegankelijkheid Cc de Brouckere;
• Verenigingen voor mensen met een beperking;
• Zwemmen voor mensen met een beperking.

Sociaal Huis 

Het Sociaal Huis biedt een luisterend oor voor
mensen in problemen en helpt zoeken naar een
oplossing. Het onderzoekt de mogelijkheid om bij te
springen in geval van financiële nood, geeft
informatie en advies en helpt bij de sociale
administratie. Verder biedt het ondersteuning inzake
budgetbeheer, schuldbemiddeling, opvoeding …
Kortom, het Sociaal Huis werkt mee aan een
maatschappij waarin iedereen een menselijk leven
kan leiden met de nodige waardigheid.

Nog nooit bij ons langsgekomen? Niet gevreesd, wij
zijn er om jou en je omgeving te helpen met de
nodige discretie. Je hoeft niet te betalen voor onze
hulp.

Sociaal Huis
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Tel. 050 22 12 33 - sociaal.huis@torhout.be -
www.torhout.be/sociaal-huis

Enkel op afspraak op werkdagen van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 16 uur

Schulden en inkomen
Help, ik kom er (even) niet! Het Sociaal Huis van
Torhout kan volgende (financiële) ondersteuning
bieden wanneer jouw inkomen niet volstaat, de
schulden zich opstapelen, een lening zwaarder
uitvalt dan verwacht ... 

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Collectieve schuldenregeling;
• Equivalent leefloon;
• Financiële tussenkomst voor een verblijf in een

woonzorgcentrum;
• Financiële tussenkomst bij het betalen van je

energiefacturen;
• Financiële tussenkomst in de huurwaarborg;
• Financiële tussenkomst in de schoolkosten;
• Financiële tussenkomst voor deelname van kin-

deren en jongeren aan het georganiseerde vrij-
etijdsaanbod;

• Inkomensgarantie voor ouderen;
• Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);
• Integratietegemoetkoming (IT);
• Integratietegemoetkoming voor personen met

een handicap;
• Leefloon;
• Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende

middelen;
• Schuldbemiddeling;
• Sociaal Tarief voor elektriciteit en aardgas (so-

ciale maximumprijzen);
• Sociaal telefoontarief;
• Studietoelage voor hoger onderwijs;
• Tussenkomst in farmaceutische en (para-) me-

dische kosten;
• Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve

participatie voor mensen in armoede;
• Voorschotten op sociale uitkeringen.
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Ondersteuning
Het Sociaal Huis kan indien nodig ondersteuning
bieden aan jou (en jouw omgeving).

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Budgetbeheer;
• Dringende medische hulp voor mensen zonder

wettig verblijf;
• Gemeentelijke premie voor de opvang van per-

sonen met een beperking;
• Hulp nodig bij vervullen van administratieve

taken;
• Kinderopvang met inkomenstarief;
• Mantelzorgpremie;
• Moedergroep;
• Ontmoetingscentrum 't Centrum;
• Parkeerkaart voor personen met een beperking;
• Psychosociale hulp;
• Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende

middelen;
• Studie- en Opvoedingsondersteuning De Katrol;
• Thuiszorgpremie kinderen met een beperking;
• Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve

participatie voor mensen in armoede;
• Vakantietoelage nierdialysepatiënten;
• Vakantietoelage voor personen met een beper-

king;
• Voedselpakketten;
• Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Wonen en energie
Een dak boven jouw hoofd? Daar komt veel bij kijken.
Het Sociaal Huis biedt heel wat ondersteuning op
vlak van wonen en energie.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Budgetbeheer;
• Crisisopvang;
• De Vlaamse huursubsidie;
• De Woonwinkel: elke woensdag van 9 tot 12 uur

en van 13 tot 16 uur;
• Doorgangswoning, transitwoning of noodwo-

ning;
• Een sociale woning huren bij een sociale huis-

vestingsmaatschappij;
• Financiële tussenkomst voor een verblijf in een

woonzorgcentrum;
• Financiële tussenkomst bij het betalen van je

energiefacturen;
• Financiële tussenkomst in de huurwaarborg;
• Lokaal Opvang Initiatief (LOI);
• Referentieadres;
• Sociaal Tarief voor elektriciteit en aardgas (so-

ciale maximumprijzen);
• Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwar-

mingsfonds;
• Woondienst JOGI.

Integratie en tewerkstelling 
Samen zoeken we jouw plek in de maatschappij. Het
Sociaal Huis biedt ondersteuning op vlak van werken
en integratie.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Arbeidstrajectbegeleiding;
• Crisisopvang;
• Doorgangswoning, transitwoning of noodwo-

ning;
• Dringende medische hulp voor mensen zonder

wettig verblijf;
• Integratietegemoetkoming (IT);
• Integratietegemoetkoming voor personen met

een handicap;
• Lokaal Opvang Initiatief (LOI);
• Ontmoetingscentrum 't Centrum;
• Parkeerkaart voor personen met een beperking.

Thuiszorgdiensten
Durf hulp vragen. Het Sociaal Huis biedt
ondersteuning aan huis wanneer je dit zelf (eventjes)
niet meer kan.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Boodschappendienst;
• Klusjesdienst;
• Maaltijdbedeling aan huis;
• Mantelzorgpremie;
• Personenalarmsysteem;
• Poetshulp;
• Vervoerdienst - Minder Mobielen Centrale.

Partners van het Sociaal Huis
Kunnen wij jou niet helpen? Misschien onze partners
wel. Onderstaande partners zijn op de aangegeven
data aanwezig in het Sociaal Huis.

•  Dyzo: elke 1e dinsdag van de maand 
    (op afspraak);
•  Juridische eerstelijnsbijstand: elke 1e 
    dinsdag van de maand (van 17 tot 19 uur);
•  Pensioendienst: elke laatste dinsdag van de 
    maand (op afspraak);
•  FOD sociale zekerheid - handicap: elke 4e 
    woensdag van de maand (van 13.30 tot 15.30 
    uur);
•  Tordale: elke donderdag (van 9 tot 12 uur);
•  Vlaams woningsfonds BGJG: elke 1e en 3e 
    maandag van de maand (van 13.30 tot 16.30 
    uur);
•  D.O.P. (Dienst Ondersteuningsplan W.-Vl.): 
    elke 4e vrijdag van de maand 
    (van 9 tot 12 uur);
•  De Woonwinkel: elke woensdag (van 9 tot 12 
    uur en van 13 tot16 uur);
•  Juridische tweedelijnsbijstand: elke 1e en 3e 
    vrijdag van de maand (11 uur).
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Externe diensten 
welzijnswerk
CAW Noord-West-Vlaanderen,
afdeling Torhout
Je kunt terecht in het Centrum Algemeen
Welzijnswerk (CAW) voor persoonlijke, financiële,
administratieve en materiële vragen of problemen.
Aan de televestiaire kan je kledij schenken om te
helpen.

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
's Gravenwinkelstraat 20, 8820 Torhout
tel. 050 21 25 22 - 
onthaal.torhout@cawnoordwestvlaanderen.be
www.cawnoordwestvlaanderen.be
Elke werkdag van 9 tot 12 uur. 
Woensdag van 14 tot 17 uur.
De televestiaire is elke vrijdag en de 1ste
woensdag van de maand open van 13.45 tot
16.30 uur.

Kompas vzw
Kompas vzw is een door het RIZIV erkende
voorziening, die zorg op maat aanbiedt aan mensen
met drugproblemen.

Keerpunt
Keerpunt is een ambulant centrum (zonder verblijf
of overnachting) dat deel uitmaakt van Kompas vzw. 

Ambulante Drugzorg Kompas
Oostendestraat 131, 8820 Torhout
Tel. 050 21 79 25 -
Adk.Algemeen@kompasvzw.be -
www.kompasvzw.be

Kompas aan Huis
Kompas aan Huis (KAH) wordt gratis aangeboden
aan minderjarige druggebruikers en hun omgeving.
Het werkingsgebied van KAH is het zuiden en midden
van West-Vlaanderen. 

Kompas aan Huis
Koning Albertstraat 43, 8500 Kortrijk
Tel.: 0474 26 09 74 - kompasaanhuis@kom
pasvzw.be

 Veiligheid 
   Heb je (dringende) hulp nodig? Contacteer één 
   van onderstaande instanties.
   •   Politie dringend: 101
   •   Politie niet dringend: 050 23 18 60
   •   Brandweer dringend of dringende medische 

  hulp: 112
   •   Brandweer niet dringend: 1722 of 050 68 19 65
   •   Antigifcentrum: 070 245 245

    Waarvoor kan je bij de preventiedienst terecht?
   •   Noodplanning;
   •   Preventie;
   •   Veiligheid bij evenementen.

Hoe bellen naar noodnummers?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je
je meestal in een stressvolle situatie. Toch is
het belangrijk dat je precieze en juiste informa-
tie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn
vragen kunt beantwoorden.

Probeer voor je de noodcentrale belt het vol-
gende te weten te komen:
de juiste locatie, het soort noodgeval en of er
gewonden zijn.

Volg deze stappen.
1.   Vorm het nummer 112 voor de brandweer, 
      een ambulance of de politie.
      In België vorm je het nummer 101 voor 
      dringende politiehulp.
2.   Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, 
      want daardoor kom je opnieuw aan het 
      begin van de wachtlijst te staan.
3.   Geef het juiste adres waarnaar de hulp-
      diensten zich moeten begeven (stad, straat, 
      nummer, kruispunt, speciale toegang, 
      praatpaal, enz.) en eventueel wat de 
      gemakkelijkste manier is om er te geraken.
      Als je niet belt vanaf de plaats van het 
      incident, vertel dit dan ook aan de operator.
4.   Beschrijf wat er is gebeurd (brand, onge-
      val, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).
5.   Geef aan of er mensen in gevaar of 
      gewonden zijn en hoeveel.
6.   Haak niet in vooraleer de operator zegt dat 
      je mag inhaken. Hou ook je telefoonlijn vrij 
      zodat de operator je kan terugbellen als hij 
      meer informatie nodig heeft.
7.   Als de situatie zou verergeren of ver-
      beteren, bel dan terug naar de nood-
      centrale om dit mee te delen.
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Opgelet! 
Bij grootschalige rampen bellen verschillende
mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal
een operator je enkel vragen om bijkomende
bruikbare informatie. Als je niet meer informa-
tie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt
dat je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in
de noodcentrales sneller terug vrij om andere
noodoproepen aan te nemen.

Wanneer je per ongeluk een noodnummer hebt
gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator
dat alles in orde is. Op die manier is de operator
er zeker van dat er geen sprake is van een
noodgeval.

Buurtinformatienetwerk
(BIN)
Het buurtinformatienetwerk (BIN) is een
samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale
politie en de gemeente. Een BIN wordt geleid door
een stuurgroep of een coördinator. 
Binnen een buurtinformatienetwerk werken mensen
samen om misdrijven te voorkomen, o.m. door het
bevorderen van de sociale controle in een buurt of
het sensibiliseren rond preventie.

Contact
•   Coördinator BIN Torhout Andy Deketelaere: 
    0475 39 29 00
•   Lokale politie Kouter 'Wijkpolitie Torhout': 
    050 23 18 60

Brandweer
De brandweer van Torhout behoort samen met 16
andere West-Vlaamse gemeenten tot Hulp-
erleningszone 1 West-Vlaanderen. Die zone heeft in
totaal 9 brandweerposten (waaronder 1 in Torhout)
en 2 voorposten die nauw samenwerken.

Heb je een niet-dringende vraag voor de brand-
weerzone? Dan kan je een interventie aanvragen via
www.zone1.be/interventie-aanvragen. Het kan
hierbij bijvoorbeeld gaan om het verwijderen van een
hinderlijk of gevaarlijk wespennest, hulp bij
wateroverlast, stormschade of meeuwenoverlast.
Voor dringende zaken bel je best het nummer 112.

Hulpverleningszone 1 - Post Torhout
Aartrijkestraat 13, 8820 Torhout
Tel.: 050 68 18 80 - www.zone1.be 

Politiewerking Kouter
Torhout maakt deel uit van de politiezone Kouter
(Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem, Torhout). De
zone telt 70.000 inwoners en de lokale politie
beschikt over 140 medewerkers (burgerpersoneel
inbegrepen). In Torhout zijn de volgende diensten
gevestigd: interventie, recherche, operationeel
invalspunt en wijkpolitie.

Wijkpolitie Torhout
Conscienceplein 1, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 18 60 - Fax: 050 23 18 89 -
PZ.Kouter.Wijk.torhout@politie.belgium.eu

Openingsuren:
• Maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur;
• Dinsdag van 9 tot 12 uur;
• Woensdag van 9 tot 12 uur;
• Donderdag van 14 tot 19 uur;
• Vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Interventie Zuid-Torhout 
Maria Van Bourgondiëlaan 9, 8820 Torhout.
Tel.: 050 23 18 03 - dringende politiehulp via 101
of 112.
pz.kouter@police.belgium.eu
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Zorgcampus  
Sint-Augustinus
De zorgcampus Sint-Augustinus omvat een
hedendaags wooncentrum van 174 woongelegen-
heden, 3 kamers voor kortverblijf, 21 serviceflats en
een centrum voor dagverzorging.

Woonzorgcentrum 
Sint-Augustinus
Het woonzorgcentrum biedt ouderen een thuis,
waarbij wonen, leven en zorg centraal staan.

Afdelingen:
• De Plataan: 050 23 01 08;
• Champagne 1: 050 23 01 04;
• Azuur 1 + Bordeaux 1: 050 23 01 01;
• Azuur 2 + Bordeaux 2: 050 23 01 03;
• Champagne 2: 050 23 01 02.

Woonzorgcentrum Sint-Augustinus
Aartrijkestraat 11/A , 8820 Torhout
Tel.: 050 22 12 22 - 
woonzorgcentrum@torhout.be -
www.torhout.be/wzc-sint-augustinus 

Kortverblijf
Het centrum voor kortverblijf biedt plaats aan 3
bewoners en richt zich tot ouderen die tijdelijk zorg
nodig hebben of waarbij de thuissituatie of
mantelzorger tijdelijk ontlast wordt. Op die manier
wordt thuis wonen langer haalbaar. Kortverblijf
betekent dat de oudere voor een korte periode verblijft
in het woonzorgcentrum en dit met een maximum van
zestig opeenvolgende dagen of negentig dagen over
een periode van één kalenderjaar.

Woonzorgcentrum - Sociale dienst
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 01 16 -
woonzorgcentrum@torhout.be 
elke werkdag van 8.30 tot 12 uur 
en van 13 tot 16 uur

Serviceflats Roger Windels
De serviceflats willen mensen ouder dan 60 jaar zo
lang mogelijk zelfstandig laten wonen in hun
vertrouwde, veilige en comfortabele omgeving.
Indien nodig kunnen bewoners op vraag bijkomend
geholpen worden.

Woonzorgcentrum - Sociale dienst
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Tel. 050 23 01 16 -
woonzorgcentrum@torhout.be
elke werkdag van 8.30 tot 12 uur 
en van 13 tot 16 uur

Centrum voor dagverzorging
De Oase
Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in een
centrum voor dagverzorging terecht voor opvang en
verzorging. Zo kunnen zij langer thuis wonen en
wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers
lichter. Er zijn twee liftbussen ter beschikking die,
indien gewenst, de gebruikers die in Torhout wonen
's morgens thuis ophalen.

De Oase
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Tel. 050 23 01 19 - deoase@torhout.be

elke werkdag van 8.30 tot 17 uur
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Serviceflats 
Ter Remberthove
Serviceflatgebouw Ter Remberthove heeft een
capaciteit van 34 bewoners. Ter Remberthove wil een
huiselijke, sfeervolle omgeving scheppen waarin
elke bewoner zich thuis voelt. Aandacht gaat zowel
naar de infrastructuur als naar de dienstverlening
voor bewoners en bezoekers.

Serviceflats Ter Remberthove
Oostendestraat 115, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 27 94

Serviceflats 
De Peerdenposterij
De Peerdenposterij heeft 21 erkende assistentieflats
op een groene, autovrije historische site in het hartje
van Torhout. Je kan er onder meer gebruik maken
van diensten als poetshulp, een klusjesdienst, een
strijk- en boodschappenservice en een woon- en
zorgassistent die dag en nacht voor je klaar staat.
Hierdoor heb je alle tijd om te genieten van wat telt:
gezellig samen zijn met vrienden, familie en
medebewoners.

Serviceflats De Peerdenposterij
Rijselstraat 31 A, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 61 23 of 0495 54 61 23
depeerdenposterijtorhout@telenet.be
www.depeerdenposterij.be

Waar vindt je een AED-
toestel in Torhout?
Eerste hulp bij gebruik van
een AED-toestel
Wat is een AED?
In het geval van een hartstilstand kan een AED-toestel
of automatische externe defibrillator gebruikt worden.
Door het toedienen van een elektrische schok met dit
toestel kan de verstoring van het normale hartritme
verholpen worden. Bij een plotse hartstilstand is het
hartritme meestal defibrilleerbaar. Het AED-toestel
tijdig inschakelen, kan dus levens redden.

Wie mag het toestel gebruiken?
Iedereen kan en mag een AED-toestel bedienen. 
Het is echter wel noodzakelijk dat de gebruiker 
een gewone reanimatie (borstcompressies en
mondbeademing) kan uitoefenen aangezien dit altijd
moet toegepast worden. Het is belangrijk om in het
geval van een hartstilstand ook steeds zo snel
mogelijk de hulpdiensten en een hulpverlener te
waarschuwen.

Hoe werkt het?
• Kleef de elektrodes op de ontblote borstkas van

het slachtoffer. Het toestel analyseert de hart-
functie van het slachtoffer en gaat na of het
nodig is om een schok toe te dienen. 

• Raak daarbij het slachtoffer niet meer aan.
• Er zijn twee mogelijkheden: 

- Is er een hartritmestoornis? Dan maakt het 
toestel zich klaar om een schok toe te die-
nen. De stroom wordt aan het hart gege-
ven door middel van zelfklevende elektro-
des. Het fibrilleren zal dankzij deze schok 
stoppen en het hart krijgt de kans zelf 
weer een normale bloedcirculatie op te 
bouwen.

- Is een schok niet noodzakelijk? Dan wordt 
de gebruiker geadviseerd om een gewone 
reanimatie te beginnen. Het toestel bege-
leidt de gebruiker daarbij.

Tijdens de hele procedure wordt de gebruiker
geleid door de adviesstem van het apparaat. Het
toestel geeft na elke stap ook aan of alle nood-
zakelijke handelingen correct zijn uitgevoerd. Is
dat niet het geval, dan blijft het toestel de in-
structies herhalen tot de handeling is uitge-
voerd. Bij het toestel hoort ook een kaart met
instructies in woord en beeld.

Waar vind je een AED-toestel in Torhout:
• Voetbalveld Rozenveld, Korenbloemstraat 65,

inkomdeur kantine, buiten
• Parochiezaal Korenbloem, Rozeveldstraat 9,

buiten
• Cultuurcentrum de Brouckere, Aartrijkestraat

6, aan muur bij vestiairen, binnen
• Dierengezondheidscentrum, Industrielaan 29,

buiten
• Woonzorgcentrum, Aartrijkestraat 11/A, binnen
• Stedelijk sportstation, Bruggestraat 14, toe-

zichtslokaal onder tribune, buiten
• Stedelijke sporthal, Industrielaan 2, voordeur,

buiten
• Velodroom, Bruggestraat 29, toiletten aan de

tribune, buiten
• Vrijetijdshuis, Markt 1, pui, buiten
• De Mast, Industrielaan 2, voordeur, buiten
• Zwembad, Bruggestraat 14, algemene inkom-

deur, buiten
• Parochiezaal Biekorf, Steenveldstraat 2, buiten
• Voetbalveld Verloren kost, Steenveldstraat 10,

inkomdeur kantine, buiten
• Parochiezaal Goede Herder, Herderstraat 1,

buiten
• Parochiezaal Sint Henricus, Zonstraat 1, buiten
• Parochiezaal Wijnendaele, Kloosterstraat 5,

buiten
• Voetbalveld Wijnendaele, Baarsstraat 13, in-

komdeur kantine, buiten
• Poort parochiezaal De Bosgalm, Pastoriestraat 5

(nabij school en kinderopvang Jabedabedoe)
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Erediensten
Katholieke kerk
Pastorale eenheid Petrusgemeenschap
Pastoor-deken Michel Roggeman
Beerstraat 26, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 10 01
Dekenij.torhout@gmail.com
http://www.petrusgemeenschaptorhout.be/ 

Parochies: 
• Sint-Pieters

Beerstraat 26, 8820 Torhout
Eucharistievieringen: 
Maandag 18 uur, kapel van troost
Dinsdag 18 uur, kapel van troost
Vrijdag 18 uur, kapel van troost
Zaterdag 17 uur, kerk
Zondag 10.15 uur, kerk

• Don Bosco
Lindenstraat 17, 8820 Torhout
Eucharistievieringen: 1e en 3e zondag om 9 uur

• Sint-Jozef Arbeider / Driekoningen
Steenveldstraat 4, 8820 Torhout
Eucharistievieringen: elke zaterdag om 18.30
uur

• Sint-Jozefsparochie / Wijnendale
Eucharistieviering: 2e en 4e zondag van de
maand om 9 uur

Pastorale eenheid Sint-Margaretha
• Parochie Sint-Henricus

Priester Marc Vantyghem
Pastorijstraat 4, 8810 Lichtervelde
Tel.: 051 72 21 53
pastorij.lichtervelde@skynet.be
www.pastorale-eenheid-sint-margaretha.be
Eucharistievieringen:
donderdag 8 uur
zaterdag 18.30 uur

Evangelische kerk
Kevin Rigolle
Stationsstraat 29, 8820 Torhout
Tel.: 050 67 32 25

Erediensten: 
zondag om 9.30 uur in de Schoolstraat 40b

Christengemeente 
Het Levende Brood 
Luc Vuylsteke
Stedewegel 1, 8610 Kortemark
Tel.: 051 56 92 69

Erediensten: 
zondag om 10 uur in de Bakvoordestraat 19, 
8820 Torhout

Ondersteuning van
mensen met een 
mentale beperking
• Tordale hoofdzetel: vzw Tordale - Bruggestraat 39

Torhout - tel. 050 23 13 65 - fax 050 23 13 69 -
info@tordale.be  - www.tordale.be
Tordale ondersteunt kwetsbare jongeren en vol-
wassenen op vlak van werken, wonen, ontspan-
nen en leren.

• School: vzw buso Tordale De Wissel - Brugge-
straat 39 -  tel. 050 23 13 65 - fax 050 23 13 69 -
dewissel@tordale.be - www.tordale.be
Opleidingsvorm 1 en 2 voor jongeren vanaf 13 jaar
- OV2 type 2 (verstandelijke beperking)
- OV1, OV2 type 9 (autisme)
- OV1, OV2 type 3 (gedrags- en emotionele 

stoornissen)
• Bazaar25: kleinschalig winkelproject met zelf-

gemaakte ambachtelijke producten (project van
vzw Tordale)
Burg 25 - Torhout - tel. 0491 56 17 30 en 
0491 56 17 15 - bazaar25@tordale.be

• Gitsstraat: inclusiewonen in de stad (project
van vzw Tordale) 
Gitsstraat 26 tot 34 - tel. 050 23 13 30 - 
gitsstraat@tordale.be 

• Kasteel en De Torre: inclusief wonen in een
groen kader (project van vzw Tordale) 
Lichterveldestraat 37 -  tel. 050 23 13 65 - 
kasteel@tordale.be  -  detorre@tordale.be  

• Seinestraat: groepswoning op een inclusieve
site (project van vzw Tordale)  
Seinestraat 12 - tel. 050 23 13 65 - 
seinestraat@tordale.be   

• d’Rivier: nieuwe woning op een inclusieve site
(project van vzw Tordale)
Seinestraat 14 - tel. 050 23 13 32 - 
drivier@tordale.be 

• Bourgondisch Hof: uitvalsbasis voor inclusief
wonen, werken en dagbesteding  
(project van vzw Tordale)
Ganzevijverstraat 4 - tel. 050 23 13 65 -
info@tordale.be  

• Huis 78: campuswoning (project van vzw Tordale) 
Wezerstraat 1 - tel. 050 23 13 34 - 
huis78@tordale.be 

• Huis 56: campuswoning 
(project van vzw Tordale) 
Wezerstraat 3 -tel. 050 23 13 33 - 
huis56@tordale.be 

• Huis 12: campuswoning (project van vzw Tordale) 
Wezerstraat 5 - tel. 050 23 13 31 - 
huis12@tordale.be 

• De Beelderij: artistiek atelier (project van vzw
Tordale) - vanaf najaar 2020 - Rijselstraat 31/33
- beelderij@tordale.be

• De Peerdenposterij: samen wonen en werken
in een inclusieve site - vanaf najaar 2020 - 
Rijselstraat 31/33 - info@tordale.be 
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ONDERNEMEN EN WERKEN
Bedrijventerreinen
Torhout kent een bloeiend bedrijfsleven. Onze stad
beschikt hierbij o.m. over twee bedrijventerreinen
aan de rand van de stad. Ze werden ontwikkeld oor
de West-Vlaamse Intercommunale (WVI):
• Torhout Noord, gelegen langs de Noordlaan en

de Bruggestraat;
• De Ringaert, gelegen langs de Roeselaarseweg.

Meer informatie over prijzen en beschikbaarheid van
panden en gronden op beide industrieterreinen kan
je krijgen via info@wvi.be.

WVI
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge
Tel.: + 32 50 36 71 71 - info@wvi.be

Lokale economie 
Waarvoor kan je terecht bij de dienst lokale 
economie?
• Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag;
• Bedrijventerreinen;
• Brandveiligheidsattest voor horeca-uitbaters;
• Economische kaart;
• EFRO-project: Torhout winkelstad!;
• Energievriendelijke Horeca;
• Exploitatievergunning voor de horeca;
• Gemeentelijke premie voor een startende 

ondernemer;
• Omgevingsvergunning voor kleinhandels-

activiteiten;
• Toelating voor het uitdelen van flyers op 

markten, evenementen en openbare plaatsen;
• Torhoutbon;
• Torhout Handelt!;
• Voordelige lening voor ondernemingen 

(Win-winlening);
• Wekelijkse markt.

Torhout Handelt!
Vzw Torhout Handelt! is de samenwerking tussen het
Lokaal Bestuur Torhout en de lokale middenstand.
Torhout Handelt! wil lokale handelaars onder-
steunen en het lokale winkelapparaat laten groeien
en bloeien. Zo pakken ze o.m. de leegstand van
winkelpanden aan. Een overzicht van leegstaande
panden vind je op www.torhouthandelt.be
Samen met lokale ondernemers wil Torhout zo een
heel brede mix van diensten, handel, horeca en
bedrijven creëren, toegankelijk en dichtbij voor
iedereen.

Info: www.torhouthandelt.be

Torhoutbon
De Torhoutbon is een stedelijke geschenkbon. Je kan
de bon rechtstreeks kopen aan het onthaal van het
stadskantoor of in het Vrijetijdshuis. Maar je kan hem
ook digitaal bestellen via www.torhoutbon.be  De bon
is geldig in alle deelnemende handelszaken van
Torhout en verkrijgbaar voor 5, 10, 15, 20 en 50 euro,
of meervouden van dat bedrag. Met de Torhoutbon
geef je de lokale economie een extra duwtje in de
rug.

Wekelijkse markt
Elke woensdagvoormiddag is er markt op het
marktplein en de onmiddellijke omgeving. In de loop
van de maand mei wordt daarnaast een jaarlijkse
avondmarkt georganiseerd. Een standplaats op de
markt moet aangevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen, Markt 1, 8820 Torhout.

Info: Markcomité Torhout - 
www.facebook.com/detorhoutsewoensdagmarkt

Dienst Lokale Economie
Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22 - economie@torhout.be

Werkwinkel
In de werkwinkel kun je als werkzoekende,
werknemer of werkgever terecht met al je vragen
omtrent werk. Je vindt er volgende organisaties:

GTB
GTB staat voor Gespecialiseerde dienst voor
Trajectbepaling en -Begeleiding voor personen met
een arbeidshandicap. GTB begeleidt mensen om een
gepaste job te vinden en te houden en werkt hiervoor
samen met VDAB en andere diensten zoals
gespecialiseerde opleidingscentra en diensten voor
arbeidsonderzoek.

Info: www.gtb-vlaanderen.be. 

VDAB
VDAB is er voor werkzoekenden, werknemers én
werkgevers. Door te  bemiddelen wil VDAB zoveel
mogelijk werkzoekenden aan een job helpen en
zoveel mogelijk vacatures invullen. Om de talenten
van de werkzoekenden maximaal te ontwikkelen,
biedt VDAB uitstekende opleidingen aan, zowel in de
eigen VDAB-opleidingscentra, als via werkplekleren
in bedrijven. Ook mensen die aan het werk zijn, wil
VDAB via begeleiding, advies, informatie en opleiding
stimuleren om het beste te halen uit hun loopbaan. 
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Voor onze basisdienstverlening (inschrijving als
werkzoekende, opleiding aanvragen, attesten
aanvragen, inschrijvingsbewijzen, informatie
allerhande….) kan iedereen terecht op www.vdab.be
of op het gratis nummer 0800 30 700 tussen 8.00 uur
en 19.00 uur.

Enkel op afspraak.
VDAB Torhout
Rijselstraat 30, 8820 Torhout, 
Tel:. 050 44 04 80

Wijk-werken
Via het systeem van wijk-werken kan je als werk-
zoekende aan de slag in scholen, verenigingen, land-
en tuinbouwbedrijven of bij de gemeente. Maar ook
bij mensen thuis is het mogelijk om enkele uren per
week extra werkervaring op te doen. Deze ervaring
is voor veel werkzoekenden goud waard: het is
immers een eerste stap in de zoektocht naar een
duurzame job. 

Info: www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker.  

Werkwinkel
Rijselstraat 30, 8820 Torhout
Tel.: 050 23 06 50 - www.werkwinkel.be/torhout

Open op afspraak

Vrijwilligersloket
Bij het lokaal bestuur zijn heel wat vrijwilligers aan
de slag. Zij leveren mooi werk binnen de
verschillende diensten, naargelang hun eigen
interesses. Het werk van de vele vrijwilligers heeft
een grote meerwaarde voor zowel de diensten, onze
maatschappij, als voor de vrijwilliger zelf. 
Torhout Vrijwilligt is een vrijwilligersloket waar
iedereen zich kan melden. In het vrijwilligersloket
start je met een gesprek, waarbij er samen met jou
bekeken wordt wat je precies wenst te doen binnen
het Lokaal Bestuur Torhout. Wil je liever
ondersteuning bieden aan mensen in een kwetsbare
situatie? Dan kijken we of je aan de slag kan als
buddy binnen onze buddywerking.

Op de website van Torhout Vrijwilligt vind je alvast
een overzicht van het openstaand vrijwilligerswerk. 

Torhout Vrijwilligt
Stadskantoor 
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 12 33 - vrijwilligers@torhout.be -
www.torhoutvrijwilligt.be

Open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op 
donderdag van 13.30 tot 16 uur. 
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ONTSPANNEN
Bibliotheek
In de Torhoutse bibliotheek kan je niet alleen boeken,
cd's en dvd's ontlenen, je kan er ook opzoekwerk
doen, een krant of een tijdschrift inkijken of surfen
op het internet. Bij mooi weer kun je verpozen in
onze leestuin. Zin in muziek of een film? Er is een
ruim aanbod aan cd's en dvd's. In onze bib kan je ook
een e-reader en e-boeken ontlenen of deelnemen
aan activiteiten zoals die in het kader van de
Gedichtendag, Jeugdboekenmaand of Voorleesweek.
De bib, dat is voor elk wat wils!

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Bib-aan-huis;
• Bib-box;
• Bibliotheek voor scholen; 
• Bibliotheekvoorzieningen voor personen met

een beperking; 
• Boekstart; 
• Catalogus; 
• Huisregels bibliotheek; 
• Jeugdliteratuurwijzer;
• Kinder- en Jeugdjury; 
• Leeskring; 
• Leestips; 

• Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibli-
otheekmateriaal; 

• Studeren in de bib; 
• Uit een andere bib ontlenen (IBL); 
• Verlengen en reserveren; 
• Voorlees- en knutselactiviteiten.

Onze afdelingen
Jeugd
• Babyhoekje met karton-, bad- en knisperboek-

jes; 
• Verhalen voor peuters en kleuters (P), 6 tot 8

jaar (rood), 9 tot 11 jaar (groen), 12 tot 14 jaar
(blauw) en +14 jaar (geel);

• Strips voor alle leeftijden;
• Informatieve boeken;
• Luisterboeken en daisyroms, kamishibai en

fundels.

Volwassenen
• Romans, grootletterboeken, poëzie, andersta-

lige boeken (Duits, Engels, Frans, Italiaans en
Spaans);

• Strips, graphic novel, manga;
• Informatieve boeken en naslagwerken;
• Luisterboeken en daisyroms;
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Audiovisuele materialen (cd's + dvd's)
• Cd's voor jeugd en volwassenen;
• Speelfilms op dvd, informatieve dvd's en mu-

ziekdvd's voor jeugd en volwassenen.

Bibliotheek
Ravenhofstraat 9, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 40 - bib@torhout.be

Openingsuren:
•     Maandag, dinsdag, vrijdag van 15 tot 19 uur;
•     Woensdag van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur;
•     Donderdag van 9 tot 12 uur;
•     Zaterdag van 9 tot 12 uur.

Cultuur
Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Cultuurcentrum de Brouckere;
• Cultuurraad;
• Cultuurprijzen;
• Erfgoedprijs;
• Evenementen;
• Zelf organiseren van evenementen.

Cultuurcentrum de Brouckere

Cultuurcentrum de Brouckere is het trefpunt voor
elke cultuurliefhebber. Je kan er terecht voor een
breed, eigentijds en kwalitatief cultuuraanbod. Van
dans tot theater, van hedendaags circus tot humor.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Eigen dag- en avondvoorstellingen;
• Schoolvoorstellingen;
• Voorstellingen derden;
• Tentoonstellingen;
• Zaalhuur.

Info en tickets: 
Interesse in de programmering van Cultuurcentrum de
Brouckere? We helpen je graag verder aan het onthaal
van het cultuurcentrum of via ccdebrouckere.be.

Cultuurcentrum De Brouckere
Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 50 - ccdb@torhout.be -
www.ccdebrouckere.be

Openingsuren balie
•    Maandag t.e.m. vrijdag van 13.30 tot 17.30 
      uur;
•    Bij voorstellingen 1 uur voor aanvang;
•    Jaarlijkse sluitingsperiode: laatste 3 weken 
      van juli en tussen Kerst en Nieuwjaar;
•    Het cultuurcentrum is gesloten op zon- en 
      feestdagen tenzij uitdrukkelijk anders 
      vermeld.

© Rudi Schuerewegen
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Kunstacademie
Zie pagina 20 (rubriek onderwijs - naschoolse vorming)

Sport
Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Gebruik van sportinfrastructuur;
• Sportaanbod;
• Ontlenen klein sportmateriaal;
• Subsidies voor sportverenigingen en organisa-

toren;
• Ondersteuning voor sportverenigingen;
• Zwembad;
• Sportraad;
• De Mast.

Sportkaart
Individuele sporters die de atletiekpiste, de polyvalente
baan, het joggingparcours en de faciliteiten van het
sportstadion (douches) willen gebruiken, moeten een
sportkaart hebben. Die kan je kopen bij de sportdienst
of bij de toezichthouder van dienst.
Torhoutenaars, leden van een Torhoutse
sportvereniging of studenten die in onze stad studeren,
betalen €10 per kaart. Niet-inwoners betalen dan weer
€25.
De sportkaart is een jaar geldig vanaf de
aanvraagdatum.

Multisportvelden
In Torhout kan je op de drie multisportvelden terecht.
Dit zijn terreinen waar zowel gevoetbald,
gevolleybald als gebasketbald kan worden. De
terreinen kan je vrij gebruiken, reservatie is niet
nodig.

• Stadspark: achter het zwembad;
• Wijnendale: A. Deleustraat naast de kerk;
• Sint-Henricus: kruising Zonstraat en Sterstraat.

Skatepark
Het skatepark van Torhout vind je in het stadspark,
net naast het zwembad. Er is een funbox, enkele flat
rails en quarter pipes. Naast skaten, BMX'en of
steppen kan je er ook je kunsten op de graffitimuren
loslaten.

Speelbos domein d'Aertrycke
In 2018 werden de eerste bomen aangeplant van het
speelbos in domein d’Aertrycke aan de
Wijnendalestraat. Je kan er ravotten en gebruik
maken van de avontuurlijke speeltoestellen, nog
maar een voorproefje van wat allemaal nog komen
zal…

Speelbos Torwoud
Enkele jaren geleden werd langs de
Kersouwkensstraat een bufferbekken gemaakt.
Meteen de start voor de aanleg van een
waterspeelzone en speelbos met avontuurlijke
speeltoestellen.

Speelplein De Warande

Naast de talrijke wijkspeelpleintjes vind je in Torhout
ook een groot omheind speelplein: De Warande. Dit
domein wordt tijdens de paas- en zomervakantie
gebruikt door de speelpleinwerking. Verder
vertoeven ook mountainbikers en andere
verenigingen regelmatig in dit bosrijk gebied. Ook
kinderen met hun ouders zijn tijdens de
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openingsuren welkom op dit openbaar, avontuurlijk
speelplein. Komen spelen tijdens de openingsuren is
gratis.

Domein reserveren
Als Torhoutse vereniging of organisatie is het
mogelijk om het domein en/of de infrastructuur voor
een beperkte periode af te huren. Voorwaarden en
prijzen vind je in het gebruiksreglement.  Reserveren
kan via webshoptorhout.recreatex.be of 
speelplein.de.warande@torhout.be

Speelpleintjes
In Torhout zijn er heel wat verschillende
wijkspeelpleintjes. Ontdek ze allemaal aan de hand
van onze Buitenspeelpas. De Buitenspeelpas is
gratis te verkrijgen in het Stadskantoor en in het
Vrijetijdshuis. Je kan de Buitenspeelpas ook
downloaden op www.torhout.be/speelpleintjes.

Vakantieaanbod van het Lokaal bestuur
• Speelpleinwerking - De Warande

Aartrijkestraat 140, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 20 14 - 
speelplein.de.warande@torhout.be
(tijdens de paas- en zomervakantie voor kinde-
ren van 3 tot 12 jaar)

• Torhout Beach 
Caravan naast het skatepark
Tel.: 050 22 20 14 - jeugddienst@torhout.be 
(tijdens de paas- en zomervakantie voor jonge-
ren van 12 tot 18 jaar)

• Jeugddienst
Markt 1, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 20 14 - jeugddienst@torhout.be -
www.jeugdtorhout.be

• Sportkampen - Dienst Sport
Industrielaan 2, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 80  - sportpromotie@torhout.be

• Kampen op de boerderij 
Kinderboerderij d’Oude Smelterij
Ieperse Heerweg 5, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 67 03 - kinderboerderij@torhout.be

• Suzuki-kamp - Kunstacademie 
Bruggestraat 12, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 56 55 - academie@torhout.be -
www.kunstacademietorhout.be
(tijdens de zomervakantie)

Zwembad

Het Torhoutse zwembad is een 25 meter-bad met
beweegbare bodem. Daardoor varieert de diepte in
het ondiepe bad van 50 cm tot 1,80 m. Opgepast dus
als je straks een duik neemt…
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Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Tarieven en openingsuren;
• Baantjeszwemmen;
• Verjaardagszwemmen;
• Zwemlessen voor kinderen;
• Zwemlessen voor volwassenen;
• Beweeg je fit-kaart;
• Peuterzwemmen;
• Samenwerking zwembad Torhout en Lichter-

velde;
• Sport na School;
• Sport voor 50+;
• Sport voor volwassenen;
• Zwembrevetten;
• Zwemmen voor mensen met een beperking.

Tarieven en openingsuren zwembad
Check www.torhout.be

Jaarabonnementen en beurtenkaarten zijn ook
geldig in het zwembad van Lichtervelde en vice
versa. Sociaal Tarief mogelijk, vraag ernaar!

Zwembad Torhout
Sportcentrum Benny Vansteelant - zwembad
Bruggestraat 14,8820 Torhout
Tel.: 050 23 08 58 - zwembad@torhout.be 
Voor openingsuren, raadpleeg
www.torhout.be/zwembad

Dienst Sport
Sportcentrum Benny Vansteelant - sporthal
Industrielaan 2, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 80 - sport@torhout.be
elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 
13.30 tot 16 uur

Verenigingen
Een overzicht van de Torhoutse culturele vereni-
gingen vind je op 
www.facebook.com/cultuurraadtorhout

Visit Torhout 

Visit Torhout
Vrijetijdshuis
Markt 1, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 07 70 - vrijetijdshuis@torhout.be - 
www.visittorhout.be
elke werkdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot
16 uur

Kastelen & Musea 

Torhout, de oudste stad van het graafschap
Vlaanderen, was ooit een belangrijke jaarmarktstad
net op de grens tussen de polders en het binnenland. 
Met het Kasteel van Wijnendale beschikte het ook
over een belangrijke grafelijke burcht. 
Onze stad heeft dus aardig wat wortels in de
middeleeuwen. Bovendien bezorgde het Torhouts
aardewerk de stad faam tot buiten de landsgrenzen.
En met mosterd Wostyn hebben we het pittigste
streekproduct van het Brugse Ommeland…
Wanneer trek jij als Torhoutenaar op toeristische
ontdekkingstocht?

Kasteel Wijnendale 
De historische waterburcht Kasteel van Wijnendale
met het 180 ha groot bos, vertelt het verhaal van de
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graven van Vlaanderen, het belang van Maria van
Bourgondië tot de meidagen van 1940, met
interactief parcours voor kinderen. 

Het kasteel kan individueel of in groep bezocht
worden.

Kasteel Wijnendale
Oostendestraat 390, 8820 Torhout
Vrijetijdshuis - tel.: 050 22 07 70 - 
vrijetijdshuis@torhout.be

Openingsuren: www.visittorhout.be

Domein Ravenhof

Kasteel Ravenhof met Ravenhofparkt ligt op
wandelafstand van de Markt. Het Kasteel en het park
kennen een rijke geschiedenis die terug gaat tot de
13de eeuw. Op de eerste verdieping kan je het
Museum Torhouts Aardewerk bezoeken. Tijdens de
zomer vind je op het gelijkvloers en in het park tal
van pop-ups onder de noemer 'Santeboetiek'.

Provinciedomein d’Aertrycke

Provinciedomein d’Aertrycke imponeert met een
uniek kasteelpark, vijver, weides en bossen. Ideaal
om even in rond te kuieren langs de geleide
wandelpaden. In het midden van het domein bevindt
zich het sprookjesachtige Kasteel d’Aertrycke met

buffetrestaurant. In het koetshuis kan je terecht voor
een lekkere pannenkoek of kleine snack.

Provinciedomein d’Aertrycke
Zeeweg 98, 8820 Torhout
www.kasteeldaertrycke.be

Museum Torhouts Aardewerk

Het Museum Torhouts Aardewerk herbergt een
indrukwekkende verzameling meerkleurig versierd
Vlaams en Torhouts kunstaardewerk. In Torhout zijn
er sinds de late 18de eeuw kunstpottenbakkers aan
het werk. Zij legden er de basis voor een
sieraardewerkproductie die later zowat in heel
Vlaanderen werd overgenomen en gekopieerd. Het
Museum is opgebouwd rond de vermaarde collectie
Torhouts aardewerk van de families Willemyns en
Maes uit de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw.

Museum Torhouts Aardewerk
Kasteel Ravenhof
Ravehofstraat 5, 8820 Torhout

Openingsuren: www.visittorhout.be

Mosterdmuseum 

Het privé-mosterdmuseum van Wostyn toont de
geschiedenis van dit heerlijke streekproduct in al
haar glorie. De collectie omvat mosterdpotten,
reclamepanelen en andere curiosa van verschillende
binnen- en buitenlandse mosterdmakers. De oude
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mosterdmolen is het pronkstuk van het
mosterdmuseum geworden. Tijdens de rondleiding
neemt Piet Wostyn je mee door zijn atelier en laat hij
je proeven van deze pittige mosterd, ons Torhouts
streekproduct.

Het Mosterdmuseum
Oude Gentweg 63, 8820 Torhout 
www.visittorhout.be/mosterdmuseum
Tel.: 050 21 23 00

Bezoeken kan enkel op afspraak

Parken & Bossen 

Trek er op uit. Er valt wel elk seizoen iets te beleven
in onze groene omgeving. Trek de deur achter je
dicht en stap naar buiten. Alleen, met je partner, met
vrienden, je kinderen of de hele familie. De parken
en bossen in Torhout zijn een belevenis voor ons
allemaal. Of het nu om te wandelen, fietsen,
picknicken, zingen, spelen, genieten of uitrusten is.
Doe iets buitengewoons en ontdek en beleef de
natuurpracht van Torhout! Kaarten van het fiets- en
wandelnetwerk en andere leuke wandel- en
fietsroutes zijn te verkrijgen in het Vrijetijdshuis.

Wijnendalebos
Met de Wijnendaleboskapel langs het Fonteinpad en
de restanten van een Duitse bunker uit de 2de
Wereldoorlog is het historische Wijnendalebos de
ideale plek om de omgeving rond Kasteel Wijnendale
te ontdekken. 

Info: www.wijnendalebos.com

Groenhove bos
Verken de wandelpaden, het joggingparcours of het
ruiterpad in Groenhovebos. Geniet van de omgeving
rond de visvijver met speelweide en leuke speeltuin.
Onthaast in het mooie Diocesaan Centrum
Groenhove waar het jaar rond tentoonstellingen te
bewonderen zijn. Honger of dorst? Dan kan je terecht
in de Groene Specht. Ook seminaries volgen,

vergaderen en verblijven kan bij Virgo Fidelis vzw. Je
vindt er alles over op www.groenhove.net.

Speelbos Torwoud
Enkele jaren geleden werd langs de
Kersouwkensstraat een bufferbekken gemaakt.
Meteen de start voor de aanleg van een
waterspeelzone en speelbos met en avontuurlijke
speeltoestellen. Een ideale manier om al spelend te
genieten van de prachtige natuur. En… je mag de
paden verlaten…

Wandel- en fietsroutes
In Torhout zijn heel wat routes ingericht voor
wandelaars en fietsers. Hieronder vind je een
overzicht. Meer informatie vind je bij het
Vrijetijdshuis of op de website www.visittorhout.be.

• Moereveldpad;
• Revinzepad;
• Wijnendaleboswandeling;
• De Groene 62 ;
• De Groene Haltewandeling;
• De Leopold III-wandeling ;
• Erfgoedwandeling in de stad;
• Kaleidoscoop.

Streekproducten
Thouroutenaere

Het streekbier Thouroutenaere heeft een stevige
schuimkraag. Blond van graan, vloeit het rijkelijk als
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de Torhoutse spraak. Met zijn 8,5° is dit bier de
trouwe partner van elke stadsreceptie. In dit bier
proef je Torhout, stevig en hartelijk. Te koop in vele
Torhoutse horecazaken en supermarkten.

Mostaard Wostyn

Zeg niet zomaar mosterd tegen Mostaard Wostyn!
Wie dit proeft, weet waarom. Mostaard Wostyn
draagt met trots het label van erkend product.
Heerlijk op een boterham met Wijnendalekaas of
Thouroutenaere paté. Proef ook de andere
specialiteiten van Wostyn zoals de mosterdjenever,
mosterdzaadkoekjes en de unieke mosterdpraline!
Allemaal te proeven en te koop in het mosterd-
winkeltje op Conscienceplein 7.

Wijnendale kaas
Deze kaas is geschikt als dessertkaas, ideaal om te
dippen in de mosterd van Wostyn en door te spoelen
met een glas blondschuimende Thouroutenaere.

Thurholt wijn
Wijngoed Thurholt bestaat uit twee kleinschalige
hobbywijngaarden in Torhout en Baliebrugge (een
deelgemeente van Oostkamp). Thurhold verwijst
naar de naam die Torhout kreeg vanaf 834. In de
wijngaarden worden vijf witte (Siegerrebe, Solaris,

Kerner, Phoenix en Chardonnay) en vier rode rassen
(Rondo, Cabernet Cantor, Cabernet Cortis en Pinot
Noir) verbouwd. 

Proeven en logeren 

Dat je in een stad met streekproducten als Mostaard
Wostyn, Wijnendale kaas en Thoroutenaere ook
gastronomisch kan tafelen, mag geen verrassing
zijn. Op de Markt, langs de verschillende ingangs-
wegen, in de groene gordels en zelfs op de meest
onverwachte locaties vindt elke smaakpapil zijn
goeste. Daarnaast zijn er tal van leuke adressen
waar je kan logeren.

Een actueel overzicht van de Torhoutse horeca vind
je op www.visittorhout.be en in het Vrijetijdshuis. 
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Vrijetijdshuis
In het Vrijetijdshuis kan je terecht met al je vragen
over evenementen, toerisme, jeugd en cultuur. Meer
informatie over deze diensten vind je onder de
betreffende rubriek.

Vrijetijdshuis
Markt 1, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 07 70 - vrijetijdshuis@torhout -
www.visittorhout.be
openingsuren: www.torhout.be/contact

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Aanvragen van een gidsbeurt;
• Boskoffer;
• Cultuurprijzen;
• Erfgoedprijs; 
• Erkenning en subsidiëring verenigingen;
• Evenementen;
• Evenementenborden - inschuifborden en roos-

terborden;
• Fietsen in Torhout;
• Heemkundige kring; 
• Kabouterkoffer;
• Kasteel Wijnendale; 
• Logies in Torhout;
• Mosterdmuseum;
• Museum Torhouts Aardewerk;
• Paardrijden in Torhout;
• Raakvlak;
• Standplaats op een evenement;
• Torhout herdenkt 1918;
• Torhoutse verenigingen; 
• Uitleendienst;
• Wandelen in Torhout;
• Werking webshop;
• Werkingssubsidie voor sociaal-culturele vereni-

gingen.

Evenementenkalender
Op www.visittorhout.be

Zelf organiseren
Je wil Torhout nog levendiger maken door zelf een
eigen evenement te organiseren? Graag!
We ondersteunen je met de evenementenfiche voor
stads- en veiligheidsdiensten, met een uitleendienst,
veel promotiemogelijkheden en een overzicht van
beschikbare zalen. Succes! 

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Evenementenborden - inschuifborden en roos-

terborden;
• Fuif organiseren;
• Toelating om bij een evenement af te wijken van

het geluidsniveau;

• Toelating voor het uitdelen van flyers op mark-
ten, evenementen en openbare plaatsen;

• Uitleendienst;
• Veiligheid bij evenementen.

Op www.torhout.be/zelf-een-evenement-organiseren
kan je de evenementenfiche downloaden.

Jeugddienst

De jeugddienst maakt deel uit van het Vrijetijdshuis,
te vinden in het oude stadhuis op de Markt. Spring
gerust binnen. Wil je zeker zijn dat er iemand is,
maak dan een afspraak.

Jeugddienst
Vrijetijdshuis - Markt 1, 8820 Torhout
Tel. 050 22 20 14 - jeugddienst@torhout.be -
www.jeugdtorhout.be -
www.facebook.com/jeugdtorhout

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Adviezen jeugdraad;
• Animator worden;
• Attesten mutualiteit jeugdwerk;
• Belastingvermindering voor de kosten voor kin-

deropvang;
• Buitenspeeldag;
• Fuif organiseren;
• Ge zie ne properen!;
• Graffitimuren;
• Jeugdhuis De Troubadour;
• Jeugdkampen;
• Jeugdverenigingen;
• Kinderboerderij;
• Meehelpen;
• Multisportvelden;
• Radar;
• Skatepark;
• Speelbos domein d'Aertrycke;
• Speelbos Torwoud;
• Speelplein De Warande;
• Speelpleintjes;
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• Speelpleinwerking;
• Speelstraat;
• Subsidies jeugd;
• Techniekacademie;
• Torhout Beach;
• Verslagen Algemene Vergadering jeugdraad;
• Winterpret: doe-dagen;
• Zoefff.

Jeugdhuis De Troubadour
Het jeugdhuis opende in 2016 haar deuren aan de
Zuidstraat. Het wordt volledig gerund door
vrijwilligers. Zo houden tijdens de wekelijkse markt
op woensdagvoormiddag de bewoners van Huize
Tordale het jeugdhuis open.

Jeugdhuis De Troubadour 
Zuidstraat 14, 8820 Torhout
www.jhdetroubadour.be -
www.facebook.com/pg/jhdetroubadour

Jeugdkampen
Jeugdkampen van het lokaal bestuur
Een volledig en up-to-date overzicht van alle kampen
die door de stadsdiensten georganiseerd worden,
vind je via webshoptorhout.recreatex.be.

Jeugdkampen van externe organisaties
Hieronder vind je een lijst van alle organisaties die
kampen organiseren voor kinderen en jongeren. Op
hun website vind je een actueel overzicht van de
beschikbare plaatsen, hun contactgegevens en de
mogelijkheid om in te schrijven.
• Compagnie Mila: musicalkampen 

(www.milakampen.be);
• Circodans: circuskampen (www.circodans.be);
• Culture Dance: danskampen 

(www.culturedance.be);
• De Koddaert: tenniskampen 

(www.challengetennis.be);
• Groenhove: sport- en paardenkamp Groenhove

(www.groenhove.be);
• Intermuza: omnisport, crea, taal ... 

(www.facebook.com/intermuza);
• KM Torhout: voetbalkamp 

(www.kmtorhoutjeugd.be);
• Krachtbal Torhout: krachtbalkamp 

(www.facebook.com/krachtbaltorhout);
• Panta Rhei: creakampen

(www.pantarheivzw.be);
• Ratjetoe: kleuterkampen (www.ratjetoe.be);
• Stoeterij Deloof: paardenkampen 

(www.stoeterijdeloof.be);
• Talentenzolder: creakampen 

(www.talentenzolder.be);
• Toneelkring Sint Rembert: theaterkamp

(www.sintrembert.be);
• Sterre-kids: themakampen 

(www.sterre-kids.be).

46



O N T S P A N N E N

Jeugdverenigingen
In Torhout zijn heel wat jeugdverenigingen actief.
Meer informatie over hun werking en activiteiten vind
je online.

• Chiro Jomada Wijnendale - gemengd - 6 tot 18
jaar;

• Chirojongens Don Bosco - jongens - 6 tot 16
jaar;

• Chiromeisjes Don Bosco - meisjes - 6 tot 18
jaar;

• KLJ Torhout - gemengd - vanaf 16 jaar;
• KSA 's Gravenwinkel - jongens - 6 tot 16 jaar;
• KSA De Wiek - gemengd - 6 tot 16 jaar;
• KSA Driekoningen - gemengd- 6 tot 16 jaar;
• KSA Marie Mo - meisjes - 6 tot 16 jaar;
• Scouts & Gidsen Robrecht van Bethune - ge-

mengd - 6 tot 18 jaar;
• Scouts & Gidsen Sint-Rembert - gemengd - 6

tot 18 jaar;
• Clubwerking Oranje - jonge mensen met een

beperking;
• Punt Kernwerking - jongeren vanaf 1ste mid-

delbaar;
• Pluto - jongeren van 12 tot 18 jaar.
Bij elk van deze jeugdverenigingen is het Sociaal
Tarief geldig. Rechthebbenden krijgen 75% korting
op deelnamegeld. Je kan een deel van het
inschrijvingsgeld voor jeugdverenigingen
terugkrijgen via de belastingen. Daarnaast betalen
ook de meeste mutualiteiten een bedrag terug. 

Domein d' Oude Smelterij -
Kinderboerderij
Op het domein d' Oude Smelterij - Kinderboerderij
valt heel wat te beleven. Het domein van 4,5 ha
herbergt kleine en grote neerhofdieren, een
prachtige serre, een mooie speeltuin, bijenhal en een
gezellige cafetaria. Het domein is ook het startpunt
voor een mooie bewegwijzerde wandeling Moereveld
van 7,5 km en het begin- en eindpunt van een 10 km
lange skeelerroute. Daarnaast sluit het domein aan
op het fietsnetwerk Brugs Ommeland. Verschillende
verenigingen hebben er hun uitvalsbasis en huren er
een lokaal voor hun vergaderingen of festiviteiten.
Voor private feesten kan je terecht bij de zelfstandig
uitbaters van de cafetaria. Jaarlijks bezoeken meer
dan 10.000 leerlingen de kinderboerderij en leren zij
de landbouw wat beter kennen. Je bent ook welkom
op een van de vele activiteiten die op de kinder-
boerderij georganiseerd worden zoals boerderij-
kampen, een tweejaarlijks schaapscheerfeest of de
plattelandsdag op de tweede zondag van september. 
Of misschien logeer je binnenkort wel in een van de
twee trekkershutten?

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Educatieve activiteiten voor groepen;
• Een lokaal huren;
• Eventlocatie;
• Een verjaardagsfeestje houden op de kinder-

boerderij;
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• Gezinstassen ontlenen Moereveldpad;
• Kampen op de kinderboerderij;
• Praktische afspraken;
• Toettoet;
• Verhuur trekkershutten;
• Verkoop van dieren;
• Huishoudelijk reglement kinderboerderij. 

Domein d' Oude Smelterij - Kinderboerderij
Ieperse Heerweg 5, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 67 03 - kinderboerderij@torhout.be
- www.kinderboerderij.be/torhout
Verdere inlichtingen over de cafetaria: 
www.kiboe.be/torhout/startpagina

Openingsuren
•   Elke dag van 9 tot 18 uur (van november 
     tot februari open tot 17 uur);
•   Gesloten van 24 december t.e.m. 1 januari;
•   Educatieve dienst: na afspraak;
•   Cafetaria: gesloten op maandag.

Webshop
Wil je erbij zijn op een van de vele evenementen
en activiteiten van onze stad?
Schrijf je in of koop je ticket via onze webshop
webshoptorhout.recreatex.be!

Vaak gestelde vragen over het gebruik van de
webshop van het Lokaal Bestuur.

Aanmaken van een account.
Elke Torhoutenaar heeft een automatische
account op onze webshop. Die is gebaseerd op
zijn rijksregisternummer en beschikt over een
standaard wachtwoord.
Niet-Torhoutenaren kunnen zelf een eigen
account aanmaken. We raden hierbij aan je
rijksregisternummer te nemen als
gebruikersnaam.

Gezinsleden toevoegen aan account.
Wil je gezinsleden toevoegen aan je account?
Mail naar vrijetijdshuis@torhout.be en vermeld
naam, relatie en rijksregisternummer van het
gezinslid dat je wil toevoegen.
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WONEN
Bekendmakingen 
omgevingsvergunningen
Wil je op de hoogte blijven van een stedenbouwkundige
aanvraag, een openbaar onderzoek, een steden-
bouwkundige beslissing of een meldingsakte van
stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van
ingedeelde inrichting of activiteiten (IIAO)? Ga dan een
kijkje nemen op www.torhout.be/bekendmakingen-
omgevingsvergunningen. 

Bouwen en wonen
Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Activeringsheffing op onbebouwde gronden;
• Erfgoedpremie voor beschermde monumenten

en landschappen;
• Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
• Heffing op de leegstand en verwaarlozing van

bedrijfsgebouwen;
• Omgevingsvergunning;
• Permanente bewegwijzering van een onderne-

ming;
• Planbatenheffing, belasting op de meerwaarde

van een grond na een bestemmingswijziging;
• Planologisch attest;
• Sociaal Tarief en vrijstelling van de heffing op

de waterverontreiniging;
• Stedenbouwkundig uittreksel;
• Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk

terras;
• Verlagen en/of aanleggen van opritten en voet-

paden;
• Vermindering van de onroerende voorheffing

voor bescheiden woning;
• Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel.

Huisvesting
Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Aankoop van een sociale woning of bouwgrond

bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM);
• Conformiteitsattest voor (huur)woningen;
• Een sociale woning huren bij een sociale huis-

vestingsmaatschappij;
• Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie;
• Gemeentelijke verbeterings- en aanpassings-

premie;
• Gratis energiescan;
• Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een

woning;
• Ontlening parkeerverbodsborden bij verhuis;
• Premie van de netbeheerder voor een conden-

satieketel (voor beschermde afnemers);

• Premie van de netbeheerder voor een warmte-
pomp;

• Premie voor het aanleggen van een groendak;
• Vlaamse aanpassingspremie;
• Vlaamse renovatiepremie (uitdovend);
• Vlaamse verbeteringspremie;

Wonen en energie
Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Budgetbeheer;
• Crisisopvang;
• De Vlaamse huursubsidie;
• De Woonwinkel: elke woensdag  van 9 tot 12 uur

en van 13 tot 16 uur;
• Doorgangswoning, transitwoning of noodwo-

ning;
• Een sociale woning huren bij een sociale huis-

vestingsmaatschappij;
• Financiële tussenkomst voor een verblijf in een

woonzorgcentrum;
• Financiële tussenkomst bij het betalen van je

energiefacturen;
• Financiële tussenkomst in de huurwaarborg;
• Lokaal Opvang Initiatief (LOI);
• Referentieadres;
• Sociaal Tarief voor elektriciteit en aardgas (so-

ciale maximumprijzen);
• Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwar-

mingsfonds;
• Woondienst JOGI.

Sociale huisvesting
Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale
verhuurkantoren (SKV’s) verhuren studio's, woningen
en appartementen aan personen met een bescheiden
inkomen. De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van
de gezinssamenstelling en/of de fysieke toestand van
de kandidaat-huurder. De sociale huisvestings-
maatschappijen (SHM's) verkopen ook sociale en
middelgrote koopwoningen en sociale en middelgrote
bouwgronden tegen gunstige voorwaarden aan
mensen met een bescheiden inkomen. 

In Torhout kan je terecht bij 3 maatschappijen:
• SHM De Mandel, Groenestraat 224, 

8800 Roeselare - tel. 051 23 35 00 - 
www.mandel.be

• SHM Vivendo, Magdalenastraat 20 bus 1, 
8200 Sint-Andries - tel. 050 44 61 11 - 
www.vivendo.be

• SVK Woondienst JOGI, Stationsstraat 1 - 
8480 Ichtegem - tel. 059 34 22 73 - 
www.woonpuntinfo.be
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De Woonwinkel
Bij het woonloket van de Woonwinkel kan je terecht
met al je vragen over wonen. Als inwoner van
Torhout krijg je hier informatie over je rechten als
huurder of verhuurder, de minimale kwaliteitseisen
waaraan een woning moet voldoen, de premies
waarop je recht hebt bij een verbouwing, de
verschillende mogelijkheden om energie te besparen
in je woning, je inschrijving voor een sociale woning
of sociale lening, een actuele lijst van woningen die
via het internet te huur worden aangeboden en
zoveel meer. 
Ook met al je technische vragen over wonen kan je
hier terecht. De technische ploeg geeft onder-
steuning bij problemen rond woonkwaliteit en geeft
advies op het vlak van energie. Op basis van een
woononderzoek bekijken ze welke werken uitgevoerd
moeten worden, wie daarvoor verantwoordelijk is en
welke stappen er het best gezet worden.

De Woonwinkel
Sociaal Huis
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 12 33 - 
dewoonwinkel@dewoonwinkel.be - 
www.dewoonwinkel.be

Zitdag op woensdag op afspraak van 9 tot 12
uur en van 13 tot 16 uur.  
Op afspraak via 050 250 138 of mail naar
info@dewoonwinkel.be

Milieu en afval
Afval
Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Aankoop van een compostbak of compostvat;
• Afvalkalender;
• Huis-aan-huisinzameling van grofvuil;
• Huis-aan-huisinzameling van papier en karton;
• Huis-aan-huisinzameling van pmd;
• Huis-aan-huisinzameling van restafval;
• Huis-aan-huisinzameling van snoeihout;

• Inleveren bouwafval en bouwresten;
• Inleveren kerstboom;
• Inleveren papier en karton;
• Inleveren pmd-afval;
• Inleveren snoeihout;
• Ophalen van glas via de glascontainer;
• Recyclagepark;
• Sluikstorten;
• Subsidie voor een compostvat, compostbak of

wormenbak;
• Verkoop restafvalzakken en pmd-zakken;
• Zwerfvuil.

Milieu
Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Aanvraag bladkorven;
• Bestrijden van ratten;
• Bodemattest;
• Bosbeheerplan;
• Boskoffer;
• Buurtcomposteren;
• Energievriendelijke horeca;
• Garagefonds Tersana;
• Gevonden/verloren hond;
• Hondenpaspoort en registratiebewijs voor een

hond;
• Infosessie composteren;
• Kabouterkoffer;
• Kapmachtiging;
• Omgevingsvergunning voor het wijzigen van

kleine landschapselementen of vegetaties;
• Rondleiding recyclagepark;
• Subsidie voor de aanleg en het beheer van

kleine landschapselementen;
• Toelage aanleg veedrinkpoel;
• Toelage gebruik herbruikbare luiers;
• Toelage snoeien en onderhoud knotbomen;
• Toelating om bij een evenement af te wijken van

het geluidsniveau;
• Toelating voor het aanleggen van een geveltuin;
• Zoneringsplan;
• Zwerfkatten;
• Zwerfvuilacties.
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Technische dienst
Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Onderhoudswerken aan wegen, voetpaden, af-

wateringen en waterlopen;
• Sneeuw- en ijzelbestrijding;
• Onderhoud parken, groenzones en grassport-

velden;
• Onderhoud begraafplaatsen;
• Onderhouden en poetsen openbare gebouwen;
• Tijdelijke verkeersreglementen voor de organisa-

tie van sportwedstrijden en andere evenementen;
• Verkeerssignalisatie;
• Leveren van dranghekkens en signalisatie bij

evenementen;
• Algemene netheid van de stad;
• Ongediertebestrijding op openbaar domein;
• Praktische werking recyclagepark.

Technische dienst
Werkplaatsen en opslagruimten,
Oude Gentweg 43, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 38 41 -
technischedienst@torhout.be 

Recyclagepark
Op het recyclagepark van Torhout wordt het
diftarsysteem toegepast. Afhankelijk van de
afvalsoort en de aangebrachte hoeveelheid betaal je
al dan niet een kostprijs. De tarieven en een overzicht
van de afvalsoorten vind je terug op
www.mirom.be/recyclagepark/torhout.
Een uitgebreide folder kan je verkrijgen in het
stadskantoor, bij de dienst ruimte en op het
recyclagepark.

Recyclagepark
Atelierstraat 21, 8820 Torhout
Tel.: 050 21 63 00 - recyclagepark@torhout.be

Openingsuren: www.torhout.be/contact
•    Dinsdag op afspraak van 9 tot 12 uur en van 
      13.30 tot 17.30 uur;
•    Woensdag op afspraak van 13 tot 18 uur;
•    Donderdag op afspraak van 9 tot 12 uur en van 
      13.30 tot 17.30 uur;
•    Vrijdag op afspraak van 13 tot 18 uur;
•    Zaterdag vrij toegankelijk van 9 tot 16 uur.
•    Een afspraak maken doe je digitaal via 
      www.torhout.be/recyclagepark. 

Mobiliteit en openbare 
werken
Mobiliteit
Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Aanvraag tijdelijk parkeerverbod;

• Autodelen Cambio;
• Belbus;
• Bewonerskaart;
• Fietslabeling;
• Gemeentelijke parkeerkaarten;
• Gestolen fiets;
• Huur een fiets;
• Lijnbus;
• Mobiliteitsplan;
• Parkeerkaart voor personen met een handicap;
• Parkeren in het centrum van Torhout;
• Schoolfietsroutekaart;
• Station Torhout;
• Tonnagebeperking;
• Vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van

een manifestatie.

Openbaar vervoer 

NMBS
Vanuit het station van Torhout kan je met de trein
makkelijk ons land verkennen:
• Er is een stoptrein voor rechtstreekse verbin-

dingen met Brugge en Kortrijk en de tussenlig-
gende gemeenten

• Er is een intercity voor rechtstreekse verbindin-
gen met Oostende en Rijsel en de tussenlig-
gende steden. Mits overstappen kan je ook vlot
naar Brussel, Gent of Antwerpen. Vanuit station
Lichtervelde zijn Koksijde, De Panne, Veurne,
Tielt, Gent, Aalst en Brussel dan weer bereik-
baar zonder overstap.

Het station
Het station van Torhout ligt in het centrum van de
stad, op amper een paar honderd meter van de
Markt. Je kan er gratis parkeren. Voor fietsers zijn
er gratis fietsstallingen. Woon je op fietsafstand
maar heb je zelf geen fiets? Dan kan je er een
Bluebike huren voor € 1/dag.
Er is een verkoopautomaat voor tickets met volgende
betalingsfaciliteiten: Bancontact - Mister Cash /
Proton / Visa - Eurocard - Mastercard.

Station Torhout
Viaductstraat 1, 8820 Torhout
Tel.: 050 30 47 13 - www.b-rail.be

Openingsuren loketten:
•    Weekdagen van 6.15 tot 13.30 uur;
•    Zaterdag van 7 tot 14.15 uur. 
•    Zon- en feestdagen gesloten
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De Lijn
Torhout is een knooppunt van De Lijn, waardoor bijna
alle omliggende steden en gemeenten vanuit Torhout
per bus bereikbaar zijn. Bussen van De Lijn volgen
veelal routes doorheen woonwijken, zodat op- en
afstappen dicht bij de eigen woning en de plaats van
bestemming meestal mogelijk is. Er zijn haltes nabij
het AZ Delta campus Rembert, het Vrijetijdshuis, het
stadskantoor, het vredegerecht, de scholen, het
station … 
Info: www.delijn.be

Busverbindingen
• Lijn 32 Lichtervelde - Diksmuide - Veurne;
• Lijn 40 Torhout - Kortemark - Ieper;
• Lijn 51 Oostende - Gistel - Eernegem - Torhout;
• Lijn 64 Diksmuide - Torhout - Aartrijke;
• Lijn 74 Brugge - Torhout - Lichtervelde - Roe-

selare.
Naast deze vaste buslijnen is er op schooldagen ook
een busverbinding tussen Torhout en Ruddervoorde.

De belbus
Woon je niet in de buurt van een buslijn of wens je
een verplaatsing die niet via een vaste buslijn is
voorzien? Doe een beroep op de belbus. Deze service
kost niet meer dan het gewone bustarief. In Torhout
kan je sinds 1 juli 2002 de belbus gebruiken. Het
belbusgebied strekt zich uit van Zarren tot
Zwevezele. Via de belbus worden de gemeenten
Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde,
Torhout, Oostkamp en Zedelgem met het openbaar
vervoer bereikbaar. Ook de meer landelijk gelegen
gebieden in het belbusgebied zijn bereikbaar. Het
station van Torhout fungeert als centrale
opstapplaats en maakt een vlotte verbinding met het
streekvervoer en het treinverkeer mogelijk.

Belbuslijnen
• Lijn 56 Belbus Kortemark - Koekelare - Ichte-

gem - Torhout;
• Lijn 78 Belbus Lichtervelde;
• Lijn 79 Belbus Oostkamp - Zedelgem.

Om een belbus te reserveren contacteer je minstens
twee uur op voorhand de belbuscentrale op
telefoonnummer 059 56 52 56. De belbuscentrale is
elke weekdag bereikbaar van 6 tot 19.30 uur. Op
zaterdag, zondag en feestdagen van 7.30 tot 15 uur.

Mobiele Lijnwinkel
Voor meer informatie over de diensten van De Lijn
kan je terecht bij de Mobiele Lijnwinkel. Deze vind je
elke 2de en 4de woensdag van de maand tijdens de
wekelijkse markt. De mobiele winkel staat de hele
voormiddag opgesteld achter het Vrijetijdshuis. 

Minder Mobielen Centrale
Torhoutenaren die minder mobiel zijn en een beperkt
inkomen hebben, kunnen zich lid maken van de
Minder Mobielen Centrale. Vraag je rit minimaal 48
uur op voorhand aan.
De Minder Mobielen Centrale kan niet gebruikt
worden voor dagelijks ziekenvervoer.

Het Sociaal Huis
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
Tel. 050 22 12 33 - sociaal.huis@torhout.be -
www.torhout.be/sociaal-huis

Enkel op afspraak op werkdagen van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 16 uur.

Parkeerbeleid
In het centrum wordt een gericht parkeerbeleid
gevoerd en zijn er zones met parkeerduur
beperkingen: blauwe zone of betalend. Parkeer je
maximum een half uur, dan kan je een gratis ticket
bekomen aan de parkeerautomaten. De controle op
het betalend parkeren gebeurt niet meer door de
politie maar door de Streeteo. Meer info via
https://be.streeteo.com. 

Bewoners- en parkeerkaarten
Woon je binnen een zone betalend parkeren of een
blauwe zone? Dan kan je tegen een gunstig tarief een
bewonerskaart (max. 1 bewonerskaart per gezin)
aanschaffen waarmee je dichtbij de woning mag
parkeren. Medici (huisartsen, thuisverpleeg-
kundigen en kinesisten) kunnen een gemeentelijke
parkeerkaart aankopen die 1 jaar geldig is.
Geregistreerde aannemers die regelmatig werken
uitvoeren binnen een zone betalend parkeren of een
blauwe zone kunnen een parkeerkaart voor
aannemers aanvragen. Je kan er onbeperkt mee
parkeren. 

Dienst ruimte
Stadskantoor, 1ste verdieping
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 39 - ruimte@torhout.be 
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Openbare werken

Waarvoor kan je bij ons terecht?
• Aanpassingen aan het openbaar domein;
• Afzonderlijke sluitingspremie;
• Bijkomende sluitingspremie;
• Defect openbare verlichting;
• Hinderpremie;
• Inname openbaar domein;
• Signalisatievergunning;
• Uitwisseling van plannen van ondergrondse ka-

bels en leidingen (Kabel- en Leidinginformatie-
portaal KLIP);

• Wegenwerken.

Dienst Ruimte - Mobiliteit 
Met al je vragen over verkeer en mobiliteit of reacties
op het parkeerbeleid kan je bij de mobiliteitsambtenaar
terecht. Voor de aanvraag van parkeerkaarten en
bewonerskaarten, richt je tot de dienst ruimte.

Stadskantoor - Dienst Ruimte
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel. 050 22 11 22 of 050 22 11 39 - 
ruimte@torhout.be

Richtlijnen brievenbus
bpost 
Uiteraard ontvang je graag je post op tijd en in
perfecte staat. Je kunt daarbij helpen door te zorgen
voor een aangepaste brievenbus op een vlot
toegankelijke plaats, aan de rand van de openbare
weg. Zo maak je het werk van je postbode heel wat
gemakkelijker en kan je er zeker van zijn dat je al je
post perfect en op tijd ontvangt.

• Plaatsing: aan de grens van de openbare weg.
Bij woningen met meer dan 4 brievenbussen
mogen de brievenbussen ofwel aan de voordeur
ofwel op de benedenverdieping op een vlot toe-
gankelijke en goed verlichte plaats worden aan-
gebracht;

• Toegankelijk: vrij en zonder gevaar;
• Opening: min. opening van 23 cm breed en 3 cm

hoog;
• Grootte: voldoende groot voor grote enveloppen

(C4-formaat);
• Hoogte: de opening op een hoogte van 70 tot

170 cm;
• Huisnummer: zichtbaar en leesbaar vanop de

openbare weg (ook in het donker);
• Busnummer: duidelijk zichtbaar en leesbaar op

of nabij de overeenkomstige brievenbussen.
Deze nummering moet een logische volgorde
hebben en bij voorkeur enkel bestaan uit cijfers.

Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op je
brievenbus de namen van alle bewoners.

Bpost Torhout 
Lichterveldestraat 38, 8820 Torhout
Tel.: 022 01 23 45 - www.bpost.be 

Ruimtelijke planning
Bij de dienst Ruimte kan je terecht voor alle
grondgebonden materies. Van mobiliteit en openbare
werken tot lokale economie, milieu, huisvesting en
ruimtelijke ordening.

Dienst Ruimte
Stadskantoor, 1ste verdieping
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 39 - ruimte@torhout.be 

elke werkdag van 9 tot 12 uur en woensdag-
namiddag van 13.30 tot 17 uur of op afspraak.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
Infrastructuur
• Informatie over alle openbare werken m.b.t. ge-

bouwen, wegenis, voetpaden, rioleringen en
waterlopen;

• Coördinatie van openbare werken en nutsbe-
drijven;

• Meldingen openbaar domein;
• Aanvragen signalisatie bij bouw- en wegenwer-

ken bijv. plaatsen van een container, inname
openbaar domein.

Ruimtelijke ordening
• Stedenbouwkundige vergunningen;
• Melden van bouwmisdrijven;
• Aanvragen van stedenbouwkundige attesten;
• Aanvragen van planologische attesten;
• Aanvragen om gronden te verkavelen of op te

splitsen;
• Opvragen van kadastrale gegevens;
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• Inzage van bestemmingsplannen en verkavelingen;
• Onderzoeken van woonkwaliteit / onbewoon-

baarverklaringen;
• Mobiliteit en parkeerbeleid;
• Aanvragen van bewegwijzering;
• Aanvragen van socio-economische machtigin-

gen;
• Aanvragen voor het plaatsen van terrassen.

Naast deze zaken doet de dienst Ruimtelijke
Ordening ook aan beleidsvoorbereidend werk en
werken ze aan de opmaak van heel wat
beleidsplannen:
• Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS);
• Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's);
• Mobiliteitsplan;
• Parkeerbeleidsplan;
• Strategisch commercieel plan voor de detail-

handel.

Premies
• Aanvraag toelage bij de aanplant van inheemse

hagen en/of bomenrijen, het aanleggen van
veedrinkpoelen en de aanplant en onderhoud
van knotbomen, de aankoop van herbruikbare
luiers;

• Premies voor het verharden van private toe-
gangswegen;

• Huisvestingspremies;
• Aanleg knotbomen;
• Aanleg lijnvormige landschapselementen;
• Aanleg veedrinkpoelen;
• Gebruik van herbruikbare luiers.

Defecte 
straatverlichting?
Fluvius beheert circa 1.150.000 openbare
verlichtingspunten. Voornamelijk in gemeenten en
steden. Defecte straatverlichting kan je steeds gratis
melden via https://fluvius.be/nl/thema/storingen-
en-werken/storing-straatverlichting of telefonisch
(0800 63 535). Storingen aan het elektriciteitsnet van
Fluvius kan je melden via onze storingslijn: 
078 35 35 00.

Wist je dat het grootste deel van de verlichting langs
autosnelwegen en gewestwegen valt onder 
het beheer van het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV)? Je herkent ze aan de letter ‘G’ en 
vier cijfers in horizontale of verticale richting. 
Een defect aan deze verlichting kan je melden op
www.meldpuntwegen.be  

Stadskernvernieuwing
Het lokaal bestuur tekende in 2016 een traject uit om
de Markt opnieuw aan te leggen en de stadskern in
zijn geheel nieuwe impulsen te geven. De werken
voor de stadskernvernieuwing worden uitgevoerd
tussen 2020 en 2023.

Dienst Ruimte - Stadskernvernieuwing
Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
Tel. 050 22 11 39 - 
stadskernvernieuwing@torhout.be -
www.torhout.be/stadsvernieuwing

Elke werkdag van 9 tot 12 uur ;
Woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 17 uur.

Marijke Debusschere
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