
N-VA schenkt cheque aan Lichtbaken vzw
Gemeenteraadslid Vanessa Brysse, ondervoorzitter Ingrid Denys en jongerenvoorzit-
ter Stijn Lefever overhandigden een cheque aan Lichtbaken vzw. Dit is een organisa-
tie die zich inzet voor Oostendenaars die het moeilijk hebben. De directeur maakt, 
samen met andere vrijwilligers, elke dag soep en een warm maaltijd klaar voor meer 
dan 120 mensen in nood. Die betalen daarvoor 1 euro. 

Dubbel zoveel hulpbehoevenden
Vroeger waren er een zestigtal behoeftigen, maar sinds de coronapandemie is dat 
aantal verdubbeld. Lichtbaken is een privé-initiatief en werkt volledig op vrijwillige 
basis. De directeur ontvangt geen subsidies. Dankzij N-VA Oostende kunnen de vrijwil-
ligers elke dag langsgaan bij handelaars in Oostende om overschotten op te halen.

Niet bij de pakken blijven 
zitten

Sinds de start van de legislatuur 
in 2019 zijn onze N-VA-schepenen 
Björn Anseeuw, Charlotte Verkeyn 
en Maxim Donck druk in de weer om 
van Oostende een mooiere stad te 
maken. Binnen hun eigen bevoegd-
heden zetten onze schepenen zich 
keihard in om resultaten te boeken.

Dit werd een nog grotere uitda-
ging door de coronapandemie. Het 
stadsbestuur moest zich zeer snel 
aanpassen aan de nieuwe situatie, 
om de Oostendse bevolking zo goed 
als mogelijk te bedienen. Het Econo-
misch Huis onder leiding van schepen 
Charlotte Verkeyn zette zich in voor 
de lokale handelaars die zwaar 
getroffen werden door de crisis. We 
voerden heel wat veranderingen door 
in de werking van de diensten die 
actief zijn op het openbaar domein.  
Maar de ontmoetingscentra moesten 
we sluiten om de verspreiding van 
het virus tegen te gaan.

Toch bleven Björn, Charlotte en 
Maxim niet bij te pakken zitten 
en werkten ze verder om ook hun 
andere projecten te verwezenlijken. 
Zo pakt Björn verschillende openbare 
plaatsen en de mobiliteitsproblema-
tiek aan, zet Charlotte zich in voor de 
lokale economie en de haven terwijl 
Maxim ervoor zorgt dat er geen 
enkele Oostendenaar uit te boot valt 
door zich in te zetten op het Samen 
Leven.

Met het Economisch Huis zet Charlotte 
Verkeyn zich 100% in voor lokale handelaars
Bij het begin van de coronacrisis moesten heel wat zaken onherroepelijk dicht. 
Dit bracht voor zowel de handelaars als de consumenten heel wat problemen met 
zich mee. Om het verlies zoveel als mogelijk in te perken, zette bevoegd schepen 
Charlotte Verkeyn verschillende acties op poten met het Economisch Huis. 

De begeleiding van de handelaars en de uitbouw van e-commerce 
werden prioritair. Op deze manier vonden klanten en 
lokale handelaars elkaar coronaveilig en konden we 
handelaars ondersteunen bij het zoeken naar 
steunmaatregelen van verschillende overheden.

Charlotte Verkeyn, schepen 
van Haven en Lokale economie
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Oostende bouwt verder aan vernieuwing straten, fi etspaden 
en pleinen
Tijdens de huidige bestuursperiode staan maar liefst 25 projecten op het programma

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor openbaar domein en mobiliteit, licht toe: “De vernieuwing en verbetering van de 
straten, � etspaden en pleinen in Oostende gaat - ook in volle coronacrisis - onverminderd voort. Nog voor het einde van de legis-
latuur staan maar liefst 25 openbare werken op het programma. Op die manier blijven we investeren in de verdere verfraaiing 
van onze mooie stad.”

Een aantal werken staat nog in de steigers, andere zijn volop aan de gang en 
nog andere worden weldra afgerond. De vooropgestelde planning is steeds 
onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Wil je weten 
of er ook werken zullen gebeuren in jouw straat? Neem dan zeker 
een kijkje op www.bjornanseeuw.be

N-VA Oostende gaat voor veilige 
schoolomgevingen 
Om de veiligheid in schoolomgevingen te verhogen, voert de stad 
Oostende na de paasvakantie een tonnagebeperking in. In de om
geving van de scholen zullen er tijdens de spitsuren geen vracht-
wagens van meer dan 3,5 ton mogen rijden. Hiermee realiseert 
het stadsbestuur haar belo� e uit het bestuursakkoord om het 
vrachtverkeer te weren uit de schoolomgevingen. De maatregel 
komt er ook op vraag van verschillende scholen.

Vorig jaar startte Stad 
Oostende samen met 
verschillende scholen, 
de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde en de 
Lokale Politie Oostende 
met het traject ‘Veilige 
Schoolomgevingen’. 
In samenspraak met 
de scholen worden de 
schoolomgevingen 
volledig gescreend.

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor mobiliteit, licht toe: 
“In het bestuursakkoord hebben we resoluut gekozen om in te zetten 
op verkeersveilige schoolomgevingen. Elk verkeersongeval is er 
één te veel. Hoewel ongelukken helaas nooit volledig uit te sluiten 
zijn, willen we zeker niet wachten tot er een zwaar verkeersongeval 
gebeurt vooraleer we actie ondernemen. De verkeersveiligheid van 
onze schoolkinderen is voor ons een topprioriteit.”

 We weren het zwaar verkeer uit de 
schoolomgeving tijdens de spits.

Stationsplein krijgt nieuw elan

In september start de heraanleg van het Stationsplein. 
De werken zijn de laatste fase van de renovatie van 
de volledige stationsomgeving. De werkzaamheden 
zullen een drietal maanden duren. Bij die heraanleg 
geven we extra aandacht aan comfort én groen. Bij de 
heraanleg van het Stationsplein staat het comfort van 
de gebruikers centraal. Zo willen we van dit plein een 
groene ontmoetingsplaats maken. Er komt aangepaste 
verlichting en mensen zullen er rustig kunnen zitten op 
banken in het groen. 

Vissersvrouwen komen terug!
De aanleg van het plein gebeurt in grote betontegels, 
uniform aan de aanpalende zones. En belangrijk: het 
kunstwerk de Vissersvrouwen van August Michiels 
krijgt zijn oorspronkelijke plaats terug centraal op het 
plein.

De vernieuwing van onze straten en pleinen 
gaat onverminderd voort.”

Björn Anseeuw, eerste schepen
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Oostendse ontmoetingscentra gaan resoluut voor integratie
De Oostendse Ontmoetingscentra stellen een heel aantal anderstalige nieuwkomers te werk onder het zogenoemde 
artikel 60-statuut. Het taalniveau blijkt echter vaak onvoldoende. Daarom neemt de dienst Samenleven van de stad 
maatregelen om intensieve taalcursussen te geven tijdens de werktijd. Nederlands is een prioriteit voor onze dienst. 
We maken zo gebruik van de vervelende coronasituatie (en soms gebrek aan werk) om ons personeel op te leiden.

Als schepen van Samenleven zet 
Maxim Donck in op het communi-
ceren in de eigen moedertaal van de 
4.400 unieke klanten van de ontmoe-
tingscentra, en op de doorstroming 
naar de gewone arbeidsmarkt van 
tijdelijke werkkrachten na hun 
opleiding bij de Stad.

Niet vrijblijvend
Gezien er tijdens de sluiting van de 
ontmoetingscentra minder werk voor-
handen is, wordt de werktijd nuttig 
ingevuld met taallessen. Deze lessen 
vinden plaats tijdens de werktijd en 

zijn dus niet vrijblijvend. Wie niet 
aanwezig is, is dus onwettig afwezig 
op het werk, met de verwachte 
consequenties als gevolg. Zo houden 
we een stok achter de deur. 

Mooie kans
N-VA Oostende gelooft dat wie werkt 
in de ontmoetingscentra, vlot en 
correct Nederlands moet kunnen. Die 
dienstverlening bediscussiëren we niet. 
Bovendien krijgen deze mensen nu een 
mooie kans voor hun verdere leven in 
Oostende. Deze kans moeten ze met 
beide handen grijpen. De Stad ziet dit 
initiatief van de Oostendse Ontmoe-
tingscentra als een pilootproject en 
sluit een verder vervolg in andere 
diensten niet uit.

Eén jaar coronasteun voor 
Oostendse ondernemers 
‘Pakket van bijna 5,5 miljoen euro ondersteuning 
voor Ondernemend Oostende vrijgemaakt in afgelopen 
periode.’

Het afgelopen jaar werd getekend door een ongekende 
pandemie. Om deze crisis aan te pakken, sloegen Stad 
Oostende en het Economisch Huis Oostende de handen in 
elkaar. Exact een jaar nadat de eerste coronamaatregelen 
werden aangekondigd, maken we de balans op van de 
verschillende steunmaatregelen die werden uitgewerkt 
voor de Oostendse ondernemers. 

Alles opgeteld gaat het om een steunpakket van 5,5 miljoen 
euro: van belastingverminderingen over investeringen om 
de winkelstraten coronaveilig te maken, tot tussenkomsten 
in energiekosten, webinars rond e-commerce en de focus 
op lokaal winkelen via de Oostendebon.

Wil je meer te weten komen over de steunmaatregelen, neem 
dan zeker een kijkje op www.economischhuis.be of bel naar 
059/24.23.00.

De taalcursussen zijn een mooie kans voor de vele anderstalige 
nieuwkomers die in onze ontmoetingscentra werken.”

Maxim Donck, schepen van Samenleven

Praline-actie
Door de coronabeperkingen 
konden we geen N-VA-nieuw-
jaarsreceptie organiseren. Toch 
vergaten we onze Oostendse 
N-VA-leden niet! Het bestuur 
ging rond met een doosje pra-
lines en een luisterend oor om 
onze leden een hart onder de 
riem te steken.

€

€

€
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger
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