
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leerkrachten en docenten 

Beste leerlingen en ouders 
 

Door het slechte weer en extra voorbereidingen startten de nutswerken in de Hofstraat pas deze 

week op, een week later dan ingepland. Om de veiligheid te garanderen en door de smalle 
werkruimte moet het grootste deel van deze sleuven met de hand gegraven worden. Ondertussen 
zijn de sleufwerken goed opgeschoven. 
 
De aannemer schuift nu op richting de Stationsstraat. Om de nutswerken in de Spinneschoolstraat 
en over het Conscienceplein vlot en veilig uit te voeren, wordt het kruispunt van de 

Spinneschoolstraat met de Hofstraat en een deel van het Conscienceplein van maandag 
23 januari tot en met vrijdag 10 februari afgesloten voor alle verkeer. 

 

Met deze brief geven we je meer informatie rond deze nieuwe situatie. 

 

Waarmee moet je rekening houden? 

 

 De Stationsstraat wordt enkele richting met gesloten richting vanaf het station.  

- De rijrichting naar het centrum wordt dus afgesloten voor alle verkeer.  

- Verkeer dat komt van de Boeiaardstraat kan uitrijden richting station. 

 De Papebrugstraat wordt van rijrichting omgedraaid zodat de Spinneschoolstraat, de 

Beerstraat en de Breidelstraat bereikbaar blijven. 

 Er is een parkeerverbod in de Spinneschoolstraat. Zo kan plaatselijk verkeer in twee 

richtingen blijven passeren door deze smalle straat. 

 Kom je met de auto of fiets naar school? Rij aan via de Spinneschoolstraat. Wegrijden 

doe je via de Beerstraat. 

 

Heb je vragen? 
 

 Neem contact op met Minder Hinder-coördinator Hannes Houdendijcke. 
- Stel je vraag via stadskernvernieuwing@torhout.be of via 050 89 36 66. 
- Maak een afspraak via www.torhout.be/maak-een-afspraak-ruimte en kom langs in 

het werfkantoor (Fraeysstraat 2A). 
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Blijf op de hoogte van de stadskernvernieuwing! 

 
 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'. 

 
 
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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Omleiding januari - februari 2023 

Situatie wanneer kruispunt met 

Papebrugstraat onderbroken is 

 



 

 
 

 

Omleiding maart - juni 2023 


