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Persbericht 

Plechtige inhuldiging van 23 sociale 
huurwoningen van De Mandel in 

Zwaluwstraat, Lijsterstraat, Kanariestraat en 
Koekoekstraat te Torhout 

 
De Mandel doet grote inspanningen om haar patrimonium te renoveren en te vernieuwen om moderne 
en comfortabele huurwoningen aan te bieden. In dit kader sloopte De Mandel in de Zwaluwstraat-
Lijsterstraat-Kanariestraat en Koekoekstraat te Torhout 22 verouderde woningen om er 23 nieuwe 
huurwoningen te herbouwen aangepast aan het hedendaags comfort. In de voorbije jaren werden 
ook in de Leopoldstraat 4 huurwoningen vervangen en in de Onze-Lievevrouwstraat 5 huurwoningen. 

 

 
 
Van de 23 huurwoningen kregen er 3 woningen in de Koekoekstraat een gewijzigde inplanting om zo 
een gunstigere oriëntatie, zijnde oost-west te bekomen. Door deze woningen te vervangen kan de 
aanleg van een open publieke groenzone voorzien worden, waardoor het nog aangenamer wonen 
wordt in de omgeving van de Koekoekstraat. 
 

De Mandel stelde in 2010 TV Claeys & Demeyere architectenbureau aan als ontwerper. Het 
architectenbureau maakte een mooi ontwerp om de buurt op te frissen en de gebouwen perfect te 
laten integreren met de bestaande woningen. 

 
Er werden 13 woningen met twee bouwlagen voorzien met 3 slaapkamers voor maximaal 5 personen 
en 10 woningen met 4 slaapkamers voor maximaal 6 personen. Alle woningen hebben een inpandige 
garage. Deze ruime gezinswoningen zijn reeds allemaal verhuurd. 
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Onderstaand vind je een inplantingsschets: 
 

 
 
Elke woning beschikt over een verharde oprit met betonklinkers. De groenzones voor de woningen 
werden heringericht door de wijzigen aan de opritten. Eveneens werden nieuwe openbare 
parkeergelegenheden aangelegd met aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten. Door het 
voorzien van een nieuw groen pleintje aan de Koekoekstraat krijgen de herbouwde woningen een 
uitweg achteraan. Bij de omgevingswerken werd er ook de nodige aandacht besteed aan de 
groenaanplanting en werden enkele zitbanken voorzien. 
 
Onderstaand vind je enkele beelden van de opgeleverde woningen in de Kanariestraat en 
Koekoekstraat: 

  
 
 

Een inhulding voor de bewoners en buren is voorzien op vrijdag 6 juli 2018 om 16uur in de 
Koekoekstraat te Torhout. Hierbij nodigen wij alle betrokkenen uit voor deze plechtige inhuldiging in 
aanwezigheid van burgemeester en schepenen. 

 
Contact &info : 
 cv De Mandel 
 Groenestraat 224 
 8800 Roeselare 
 Tel : 051/ 23 35 00 – fax : 051/ 23 35 08 
 www.demandel.be – info@demandel.be 
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