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OOSTENDE

Een gepeperde rekening. Dat is wat 
dit stadsbestuur doorschuift naar de 
toekomst én naar de Oostendenaar, 
zegt Björn Anseeuw, N-VA-fractie-
leider in de gemeenteraad: “Jaar na 
jaar heeft dit stadsbestuur het steeds 
moeilijker om de eindjes aan elkaar 
te knopen. De redenen zijn altijd de-
zelfde: een niet-aflatende spilzucht, 
een beleid gebaseerd op vrienden-
diensten aan het eigen kiespubliek 
en een gebrek aan toekomstvisie.”

KUNSTGREEP 1:  
VUL HET ENE GAT DOOR EEN  
NOG GROTER GAT TE MAKEN
Oostende heeft het steeds moeilij-
ker om haar enorme schulden af te 
betalen. Daarom kiest de stad er nu 
voor om leningen over 5, 10 en 15 
jaar voortaan af te betalen op 20 jaar. 
Tegen een rentevoet van 1,74 procent, 
hoger dan die van bijna de helft van 
de oorspronkelijke leningen. Daarbo-
venop komt nog eens een wederbeleg-
gingsvergoeding van 1,4 miljoen euro.

Alles samen kost dit u 2,2 miljoen euro 
meer. Bovendien worden de schul-
den verder doorgeschoven naar de 
toekomst.

KUNSTGREEP 2:  
HOU EERST UITVERKOOP EN  
VERKOOP DAARNA WAT JE NOG  
NIET HEBT

Besparen ziet dit stadsbestuur niet zit-
ten. Lintjes knippen net voor  
de volgende gemeenteraads- 
verkiezingen wel. Alleen: het geld  
is op. “Toch wil men investeren  
voor de lintjes” zegt Anseeuw.  
“In het verleden verkocht men  
al tientallen gebouwen. School- 
gebouwen gaf men zelfs gratis weg. 

En nu? Nu verkoopt men wat men 
nog niet heeft: toekomstige opbreng-
sten van aandelen. Zo wil men  
50 miljoen euro krijgen om elk jaar 3 
miljoen euro terug te geven. Hoe lang? 
Johan Vande Lanotte zei dat dat wel 
voor eeuwig kon zijn.  
Na 33 jaar heb je zo al 100 miljoen  

betaald voor de 50 miljoen die je 
kreeg. Een dure grap!”

De N-VA wil dat dit financieel wanbe-
leid nu stopt. Facturen doorschuiven 
naar de toekomst is onrechtvaardig. 
Steeds grotere putten maken om oude 
te vullen is onverantwoord. De platte 
uitverkoop van de stad maakt Oosten-
de alleen maar armer. En u? U betaalt 
de gepeperde rekening.

www.n-va.be/oostende
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De platte uitverkoop van 
de stad maakt Oostende 
alleen maar armer. 
Björn Anseeuw, N-VA-fractieleider

Budget stad Oostende: u betaalt de gepeperde rekening



De N-VA heeft zich in de pro-
vincieraad verzet tegen het 
reglement voor het innen van de 
belasting op bedrijven voor 2016.  
“We zijn niet alleen tegen deze 
belasting, ook de indexering die 
het provinciebestuur toepast, is 
een platte belastingverhoging.  
Dit terwijl de indexering die de 
provincie Antwerpen toepast, 

een belastingverlaging is,” stelt 
provincieraadslid Rik Buyse uit 
Wielsbeke.
 
In Antwerpen indexeert men het 
totaalbedrag dat deze belasting 
opbrengt.  “Doordat er in Antwer-
pen tegelijk heel wat bedrijven zijn 
bijgekomen, is het bedrag dat per 
bedrijf moet worden betaald er 

echter gedaald”, zegt Rik Buyse.  
In West-Vlaanderen steeg het 
aantal belastingplichtige bedrijven 
in amper vijf jaar tijd ook sterk: 
van 104 046 naar 118 018.  “Men 
had hier dus ook kunnen kiezen 
voor een belastingverlaging. Maar 
dat doet de provincie niet. Dit is 
onaanvaardbaar”, besluit Rik.

Ostend Tennis Club: Bar & 
Restaurant

City park, Koninginnelaan 
83, Oostende

Graag nodigen we u uit op 
onze nieuwjaarsreceptie. 
Gastspreker, Sander Loones, 
Europees Parlementslid en 
ondervoorzitter van de N-VA, 
zal het beleid en de actuali-
teit toelichten.

Wil u, samen met N-VA, het 
glas heffen op een gelukkig 
2016?  

Dan bent u hartelijk welkom. 

Voor alle verdere inlichtingen: 
Werner Verbiest - tel: 0495 54 71 03 - werner.verbiest@n-va.be

zaterdag 12 maart
20 uur
Zaal Nieuwland
Nieuwlandstraat 
76, Oostende

Teams van  
4 personen 
20 euro per team
Elke deelnemer 
krijgt een prijs!

Inschrijven kan 
door een mail te 
sturen naar  
sofie.defever@n-va.be.

zondag 10 januari
11 uur

N-VA verzet zich tegen verhoging provinciale bedrijfsbelasting

Zet het nieuwe jaar feestelijk in! Eerste N-VA Oostende  
Kwistet-QUIZ

Op 27 maart van dit jaar overleed ons N-VA-gemeente- 
raadslid Claire Fonteyne na een jarenlange moedige strijd  
tegen kanker.  

Lieve Claire, we denken vaak aan jou, voelen in ons bestuur  
een leegte en we missen je. 

Ter nagedachtenis van Claire

De N-VA wil dat het Sociaal Huis Oostende een 
Cultuurmobiel voor minder mobiele cliënten opstart. 
We zetten dit voorstel op de agenda van de  
OCMW-raad. 

“Binnen het Sociaal Huis Oostende hebben we heel 
wat mensen zonder uitgebreid sociaal netwerk die 
minder mobiel zijn”, zegt OCMW-raadslid Vanessa 
Brysse. ‘Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, 
waarvoor het openbaar vervoer nemen niet evident is 
en die niet over een eigen wagen beschikken worden 
sneller eenzaam en durven op den duur niet meer 
buitenkomen. Die mensen willen we sterker maken 
door het oprichten van een Cultuurmobiel.” Het 
voorstel werd door de meerderheid weggestemd. Wel 
klonk de belofte om het voorstel mee te nemen in het 
cultuuroverleg van de stad, als mogelijke aanvulling 
bij het project ‘online buurten’. 

VRIJWILLIGERS ZIJN DE HOEKSTEEN VAN ONZE  
SAMENLEVING
De drijvende kracht achter het concept van de 
Cultuurmobiel zijn de vrijwilligers. Zij vervoeren 
de cliënten met een beperkte mobiliteit naar een 

voorstelling en houden hen gezelschap tijdens de 
voorstelling. 

Vanessa Brysse: “Daarvoor moet het Sociaal Huis 
Oostende (SHO) een overeenkomst afsluiten met cc  
De Grote Post Oostende. De cliënt betaalt zijn eigen 
ticket, eventueel deels met tussenkomst van het SHO. 

De vrijwilliger mag gratis naar de voorstelling. 
Afhankelijk van de overeenkomst betaalt het SHO 
voor het ticket van de vrijwilliger een kleine bijdrage 
aan cc De Grote Post. Leden van de Cultuurmobiel 
betalen jaarlijks een kleine bijdrage. De kosten voor 
de verplaatsing rekenen ze rechtstreeks af met de 
chauffeur-vrijwilliger.”

MENSEN STERKER MAKEN
“Door het opstarten van een Cultuurmobiel breng 
je mensen dichter bij elkaar. Minder mobiele 
mensen krijgen de mogelijkheid aan socioculturele 
evenementen te participeren en opnieuw deel uit te 
maken van onze samenleving. 

Cultuur zorgt voor de nodige ontspanning en kan een 
blik verruimen. Bovendien krijgen de vrijwilligers 
door hun engagement niet alleen heel wat waardering, 
maar worden ze ook verwend door het culturele 
aanbod. Een win-win situatie,” besluit Vanessa Brysse. 

Cultuurmobiel moet mensen  
uit sociaal isolement helpen

www.n-va.be/oostende oostende@n-va.be

Uit de resultaten van het 
onderzoek ‘woon- en 
zorgperspectieven van ouderen, in 
het bijzonder pensioenmigranten 
aan de kust’ (2015) van de 
Provincie West-Vlaanderen 
blijkt dat in de komende 15 jaar 
de kust nog grijzer wordt. In 
2030 zullen er 117.777 bewoners 

(51,72 %) ouder 
dan 56 zijn. Een 
van de belangrijke 
conclusies uit dat 
onderzoek: het 
sociaal netwerk is 
belangrijk.

“Ouderen zijn 
vaak eenzaam en 
geïsoleerd aan de 
kust. Familie en 
vrienden blijven 
dikwijls achter in 

het hinterland, waardoor sociaal 
isolement optreedt, zeker als een 
van de partners overlijdt. 

Een aantal ouderen erkennen hoe 
belangrijk het is om een sociaal 
netwerk uit te bouwen, maar dat is 
niet altijd even gemakkelijk en niet 

iedereen denkt eraan”, zegt Sofie 
Defever.

“Daarom willen we dat stad en 
OCMW veel meer inzetten op het 
ondersteunen van verenigingen 
en vrijwilligers, want dat zijn erg 
belangrijke bouwstenen van onze 
samenleving.”

Meer inzetten op strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement

Sofie Defever, 
OCMW-raadslid

Vanessa Brysse
OCMW-raadslid




