
 

 

 
 
 
 
 
 

STADSKERNVERNIEUWING 

Woensdagmarkt verhuist tijdelijk naar Industrielaan 
 
Beste leerkracht/leerling 
 
Een tweetal werven in de stad schuiven door in werfzone. Hieronder lees je de nodige info om de 
scholengroep Sint-Rembert de komende maanden vlot te bereiken. 
 
NOORDLAAN 
Op 22 september draait de werfzone in de Noordlaan. De werf aan de zijde van de bedrijven Van 
Haren/Fluvius kantelt naar de zijde van de sportvelden voor de aanleg van de laatste fase van de 
ringweg Noordlaan. De Industrielaan richting centrum wordt hierbij afgesloten voor doorgaand 
verkeer. 
 
Op dit moment verandert de aanrijroute naar de scholengroep Sint-Rembert en kan je via de 
Bruggestraat, Sint-Jozefstraat of Aartrijkestraat aan- en afrijden. 
 
STADSKERNVERNIEUWING 
 
De stadskernvernieuwing in Torhout geraakt op volle snelheid. 
 
Vanaf maandag 20 september nemen archeologen en enkele werfploegen van de 
nutsmaatschappijen de Markt in. Ook in de Kortemarkstraat en Rijselstraat werkt de hoofdaannemer 
Persyn zijn planning verder af. 
 
De woensdagmarkt zou normaal eerst zone per zone verhuizen naar de zijstraten Ravenhofstraat, 
Blekerijstraat en parking Deprez. Het verschuiven van de zones zou maand per maand verschillen, 
wat voor de nodige verwarring zou kunnen zorgen bij de bezoeker. Daarom oordeelden het 
marktcomité en het Lokaal Bestuur Torhout dat het integraal verhuizen en samenhouden van de 
woensdagmarkt een betere optie is.  
 
Aangezien de Industrielaan vanaf 22 september een doodlopende straat wordt door de wegenwerken 
aan de Noordlaan, biedt dit een opportuniteit om de woensdagmarkt in de Industrielaan en op de 
parking van De Mast te organiseren. 
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Met deze brief willen we je meer informatie geven rond de impact in de buurt van de school 
 

 
 

 
OM WELKE VERHUIS GAAT HET? 
 

• De woensdagmarkt verhuist van de Zuidstraat, Markt en Zwanestraat 
naar de Industrielaan. 
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NAAR WAAR? 
 

• De marktkramen worden opgesteld vanaf de rotonde 
Industrielaan/Bruggestraat tot de parking van De Mast. 

• Op de parking De Mast worden er ook kramen opgesteld. 
 

 

 
WANNEER? 
 

• De woensdagmarkt gaat door van 7u00 tot 13u30. Opkuis tot 14u00. 
• Voor een periode van 10 maanden: van 22/09 tot half juli 2022. 

 
 

 
 

 
WAARMEE MOET JE REKENING HOUDEN? 
 

• De Industrielaan is door de werken aan de Noordlaan onderbroken 
vanaf 22 september: de invalswegen Aartrijkestraat, Bruggestraat en 
Sint-Jozefstraat zijn vrij om de schoolomgeving te bereiken vanaf 22 
september. Op woensdag verandert deze situatie niet om de school 
te bereiken. 

• Alle fiets- en wandelpaden blijven bereikbaar. 
• De parking aan het zwembad blijft behouden voor parkeren met een 

deel blauwe zone en een deel vrij parkeren. 
• We raden leerkrachten/leerlingen met de wagen aan te parkeren in 

de regio van de stationsomgeving voor de duur van deze periode. 
• Kortparkeren tot 2 uur is mogelijk op de centrumparking Hofstraat en 

op parking Deprez. 
 

 
 

 
 

 
HEB JE VRAGEN? 
 

• Neem contact op met de dienst ruimte 
 Stel je vraag via stadskernvernieuwing@torhout.be  
 Maak een afspraak via www.torhout.be/maak-een-afspraak-

ruimte en kom langs in het stadskantoor (Aartrijkestraat 
11b). 
 

 

 

 
BLIJF OP DE HOOGTE 
 

• Website: meer info vind je terug op 
www.torhout.be/stadskernvernieuwing. Lees elke week een verslag 
van de werken op www.torhout.be/weekverslag.  

• Nieuwsbrief: schrijf je via www.torhout.be/nieuwsbrieven in op de 
nieuwsbrief rond de stadskernvernieuwing. 

• Facebook: volg onze Facebookpagina 'Stadskernvernieuwing 
Torhout'. 
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We beseffen dat deze verschuiving tijdelijk hinder met zich meebrengt. We danken jullie alvast voor 
het begrip hiervoor.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Tom Vandenberghe        Hans Blomme   Kristof Audenaert 
algemeen directeur        schepen van openbare werken burgemeester 
tom.vandenberghe@torhout.be       hans.blomme@torhout.be  kristof.audenaert@torhout.be 
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