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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 juni. 

Een speciaal dankjewel aan 
Sandra Demuynck en al het  
verplegend personeel
Sandra is gemeenteraadslid voor N-VA Oostende en werkt als 
wondzorgconsulente en stomaverpleegkundige op de dienst 
algemene heelkunde in het AZ Damiaan. Sinds de start van  
de coronacrisis is er ook voor haar heel wat veranderd.  
“We volgen de maatregelen van FOD Volksgezondheid  
nauwgezet op,” zegt Sandra, “De consultaties werden recent 
volledig opnieuw opgestart en patiënten worden gescreend op 
Covid-19 voor de start van een operatie.”

N-VA Oostende wil oprecht alle mensen  
bedanken die zich inzetten om het land en 
onze prachtige stad draaiende te houden. 
Zonder jullie harde werk was dit niet mogelijk.

N-VA Oostende strijdt mee tegen het coronavirus!

Extra 
budget

Geen lokale 
belastingen

Steun lokale 
ondernemers

Geen  
evenementen 

Containerpark 
heropend

Om de Oostendse  
economie een duwtje 
in de rug te geven, 
maakt het stadsbestuur 
500.000 euro extra 
vrij voor verschillende 
doeleinden. Daarmee 
kunnen de dringende 
financiële situaties 
alvast opgelost worden.

De stad wil gezinnen, 
ondernemers en  
bedrijven in deze  
bijzondere tijden graag 
wat extra ademruimte 
geven. Daarom heffen 
we geen lokale  
belastingen tot eind april. 
Deze maatregel wordt 
indien nodig verlengd.

Welke lokale  
ondernemers hebben 
een webshop? Waar kunt  
u terecht voor een  
afhaalmaaltijd?  
Handelszaken zijn zeer 
creatief in deze onzekere 
tijden. Neem zeker  
eens een kijkje op  
www.economischhuis.be

Alle evenementen tot en 
met augustus worden 
afgelast. Op die manier 
is er duidelijkheid voor 
alle inwoners en organi-
satoren. Deze maatregel 
betekent jammer ge-
noeg ook dat ‘Oostende 
voor Anker’ dit jaar niet 
zal plaatsvinden.

Het Oostendse  
containerpark is sinds  
7 april weer open onder 
strenge voorwaarden. 
De stad vraagt wel 
uitdrukkelijk om zo 
min mogelijk naar het 
containerpark te gaan, 
tenzij het echt niet 
anders kan.

€
€

€

Praktische informatie
•  De stad Oostende is bereikbaar op het gratis nummer  

0800 1 8400, zowel voor afspraken op het stadhuis als  
bij het Sociaal Huis. Ook via de Sociale Noodlijn kan je 
terecht voor dringende hulp of een gewone babbel. Dit  
via 0800 1 8400 of socialenoodlijn@oostende.be. 

•  Alle maatregelen van stad Oostende naar aanleiding van het 
coronavirus vind je op www.oostende.be/coronavirus en 
via de Facebook- en Twitterpagina van de stad Oostende.

•  Voor algemene informatie: www.info-coronavirus.be of 
0800 14 689.



oostende@n-va.be

Stad Oostende lanceert een  
nieuwe ‘zorgplus-parkeersticker’ 
voor zorgverleners
Op initiatief van schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor het 
parkeerbeleid in onze stad, bezorgt Oostende haar inwoners 
een gloednieuwe ‘zorgplus-parkeersticker’. Wie solidair wil zijn 
met onze zorgverleners, hangt deze sticker zichtbaar op aan de 
brievenbus of garagepoort van de woning. 

Op die manier geef je aan 
dat je de plaats voor je oprit 
of ter beschikking wil stellen 
aan dokters, thuisverple-
gers, kinesisten en andere 
zorgkundigen. Het initia-
tief maakt deel uit van het 
streven naar een correct en 
rechtvaardig parkeerbeleid 
voor iedereen.

Je kan een parkeerkaart aanvragen 
via de website van de stad.

N-VA Oostende werkt mee aan een beter beleid!

Efficiënter beheer  
stadsgebouwen
We streven naar een efficiënt beleid omtrent de stads- 
gebouwen. Die gebouwen moeten verschillende functies  
met elkaar combineren. Wat we niet meer nodig hebben  
of niet meer kunnen gebruiken, wordt verkocht. Andere 
stadsgebouwen stomen we klaar voor de toekomst via  
investeringen.

Focus op ondernemers
Het Economisch Huis zet sterk in op het onevenwicht  
tussen vacatures en werkzoekenden. Mensen begeleiden 
naar de arbeidsmarkt, ondernemingen opleidingen helpen  
organiseren, projecten in de sociale economie ondersteunen 
zijn andere prioriteiten van het Economisch Huis.

Sociale cohesie binnen wijken
Het stadsbestuur maakt werk van een meer wijkgerichte  
werking. Stadsmariniers brengen mogelijke problemen in 
kaart en zorgen voor structurele oplossingen. 

Buurtbewoners hebben uiteraard inspraak over de georgani-
seerde projecten. Bovendien worden de ontmoetingscentra 
verder ontwikkeld als ontmoetingsplaats voor de wijken.

 Beide ziekenhuizen willen hun werkingen nog sterker op elkaar 
afstemmen.

West-Vlaamse ziekenhuizen slaan handen in elkaar
Het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende kondigen aan dat ze hun krachten gaan bundelen. Ze willen op die  
manier nog sterker inspelen op de noden van hun patiënten.

Er zal in de toekomst een structurele samenwerking tussen beide 
ziekenhuizen worden uitgewerkt. Daarin zal worden afgesproken 
en beslist hoe het bestaande zorgaanbod in Oostende optimaal 
kan gerealiseerd worden, rekening houdend met de twee verschil-
lende locaties.

“De nieuwe samenwerking gaat uit van de algemene principes 
van gelijkheid: men houdt geen rekening met financiële toestand, 
levensbeschouwing of afkomst. De patiënten mogen op de best 
mogelijke zorgverlening rekenen”, weet schepen Björn Anseeuw. 
“De ultieme doelstelling is om de activiteiten en de werking van 
beide ziekenhuizen beter op elkaar af te stemmen. Dat is in het  
belang van de kwaliteit van de zorgverlening van elke patiënt die 
een beroep doet op ziekenhuisdiensten in het Oostendse”, voegt 
Manu Beuselinck, voorzitter van N-VA Oostende, nog toe.
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Zorgverstrekker?
Parkeer hier

Björn Anseeuw,  
schepen van Mobiliteit
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www.n-va.be/oostende

N-VA Oostende zamelt geld in voor de  
borstkankerkliniek van AZ Damiaan
De dames van N-VA Oostende en het kersverse bestuur van Jong N-VA Oostende hebben samen maar liefst 3.210 euro 
ingezameld ten voordele van de borstkankerkliniek van het AZ Damiaanziekenhuis. “Borstkanker kent veel aspecten. 
Het is belangrijk om de patiënten doorheen het volledige proces zo goed mogelijk te begeleiden”, zegt gemeenteraadslid 
Sandra Demuynck.

De borstkliniek is een organisatie die alle medische discipli-
nes in het ziekenhuis samenbrengt die bij de behandeling van  
borstkanker betrokken zijn. In de borstkliniek is er niet enkel 
oog voor het medische aspect, maar houdt men ook rekening  
met het emotionele en financiële aspect van borstkanker.  
“Met de dames van N-VA Oostende hebben wij ons daarom 
geëngageerd om ons steentje bij te dragen”, vertelt schepen  
Charlotte Verkeyn.

De patiënten komen tijdens hun behandeling in contact met 
verschillende dokters. Die dokters komen, samen met twee 
zorgconsulenten, samen in de borstkliniek. De zorgconsulen-
ten zorgen voor de samenhang van de verschillende behande-
lingen waar een borstkankerpatiënt mee te maken krijgt.

Financieel niet makkelijk
“Als zorgconsulenten staan wij in voor de medische en emotionele opvolging van de patiënten, ook tijdens het plaatsen van 
een aangepaste prothese”, zegt Sandra Demuynck. “Deze aangepaste prothese brengt een extra financiële last met zich mee. 
Die willen wij mee beperken door diverse acties te organiseren”, verduidelijkt ondervoorzitter Ingrid Denys.

“Met dit initiatief willen we de borstkankerpatiënten een hart onder de riem steken”, stelt gemeenteraadslid Vanessa  
Brysse. “Er heerst nog steeds een taboe omtrent borstkanker en de gevolgen voor de patiënt. Deze inzamelactie moet  
mensen zoveel mogelijk sensibiliseren”, besluit Stijn Lefever, voorzitter van Jong N-VA Oostende.

Lokale politie publiceert voortaan elke drie maanden  
criminaliteitscijfers
Het huidige stadsbestuur wil een zo transparant mogelijk beleid voeren. Daarom werd beslist om elke drie maanden de  
criminaliteitscijfers te publiceren. De stad wil een sterke focus op handhaving en sluikstorten. 

“Met het plaatsen van extra camera’s willen we hier in de toekomst sterk op inzetten. Daarnaast wil Oostende 
ook de drugproblematiek aanpakken met een doordachte aanpak. Correcte cijfers en gegevens spelen daarin een 
belangrijke rol”, weet schepen Maxim Donck.

Maxim Donck, schepen van Samenleven

Eerste project van de Oostendse maatwerkbedrijven is een feit
Er zijn vandaag meer dan 800 personen aan het werk in de Oostendse maatwerkbedrijven, de voormalige beschutte  
werkplaatsen. “Om dat aantal nog te verhogen, hebben we vorig jaar de projectoproep ‘Sociale Economie’ in het 
leven geroepen", legt Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn uit. "Het eerste project is een samenwerking 
tussen de verschillende maatwerkbedrijven in Oostende. Zij kunnen hun werking volwaardig op elkaar  
afstemmen en nieuwe activiteiten ontwikkelen. Een project dat in de huidige coronacrisis zeker een nuttige  
bijdrage kan leveren."

Charlotte Verkeyn, schepen van Ondernemen

De N-VA’ers 
haalden in  

totaal meer dan 
3000 euro op.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


