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Oostendenaar draait nu ook op voor 
slechte verf Rock Strangers
Door een slecht onderhandeld contract moet de stad, bovenop de 
aankoopprijs van 484 000 euro, extra bijbetalen voor de nieuwe verf op 
Rock Strangers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het fluobestanddeel in 
de huidige verf niet bestand is tegen uv-licht, waardoor de blokken nu al 
verkleurd zijn. Dat vernam gemeenteraadslid Manu Beuselinck toen hij in 
de gemeenteraad vragen stelde over de slechte staat van het kunstwerk. 
Vier jaar geleden betaalde de stad al 
484 000 euro om Rock Strangers aan te 
kopen. Heel wat Oostendenaars hadden 
het de voorbije jaren al moeilijk met deze 
hoge kostprijs. Het is onbegrijpelijk dat de 
Stad nu ook moet instaan voor de herstel-
lingswerken. Een kost die eigenlijk voor de 
kunstenaar is.  De stad moet zo snel moge-
lijk de nodige stappen ondernemen om van 
het wurgcontract met de kunstenaar verlost 

te raken zodat ze opnieuw zelf kan bepalen 
wat er met de rode blokken gebeurt. “Het 
was de bedoeling van de stad om hier een 
echte blikvanger van te maken. Maar als 
je ziet hoe de rode blokken er nu bijstaan, 
blijft daar niets meer van over. Verroest, 
gevandaliseerd en voor de kinderen die 
de blokken zien als speelplein... bijzonder 
gevaarlijk.

“De blokken roesten 
verder weg en worden 
niet eens hersteld. 
Niet echt een mooie 
blikvanger als je het 
mij vraagt.” 
Gemeenteraadslid Manu Beuselinck

Iedereen welkom!

Nieuwjaarsreceptie met 
Peter De Roover
Zondag 8 januari 
om 11 uur in Ostend Tennis Club

Oostende Feest!
Zaterdagavond 11 maart 
om 19 uur (Duin en Zee)

Kwistet Quiz
Zaterdagavond 3 juni 
om 20 uur in Zaal Nieuwland

Oostende Feest!

Kwistet Quiz

N-VA Oostende 
wenst iedereen een 
gezond, gelukkig en 

liefdevol 2017! 
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Nieuw reglement op nachtwinkels is slag in het water
De stad keurde een nieuw reglement voor nachtwinkels goed. Een gemiste kans. Dat zegt fractieleider in de gemeenteraad en 
Vlaams parlementslid Björn Anseeuw (N-VA): “Met dit nieuwe reglement moet er niet één nachtwinkel verdwijnen. En dan 
zwijg ik nog over sommige nachtwinkels die amper winst maken. Ze zijn niet meer dan verkapte werkloosheid. Maar ook 
die laat men ongemoeid. Daarom hee�  de N-VA een belasting op nachtwinkels voorgesteld. In andere steden met zo’n nacht-
winkeltaks verminderde het aantal met meer dan de hel� . Ook in Oostende moet het aantal nachtwinkels omlaag. De Oostendse 
meerderheidspartijen zeggen wel dat ze iets aan de wildgroei van nachtwinkels willen doen, maar stemden ons voorstel 
doodleuk weg. Onbegrijpelijk.”

Openingsbelasting voor nieuwe nachtwinkels 
Zonder belasting op nachtwinkels, is het nieuwe reglement 
echt een maat voor niets. “In Brugge bijvoorbeeld is het aantal 
nachtwinkels met meer dan de helft verminderd, net door het 
invoeren van zo’n belasting. Nieuwe winkels moeten er een 
openingsbelasting betalen van 6 000 euro, en elke nachtwinkel 
moet er een jaarlijkse belasting van 1 500 euro betalen,” zegt 
Björn Anseeuw. “Voor een groot aantal nachtwinkels was het na 
die 1 500 euro per jaar niet langer de moeite om open te blijven. 
Dan weet je genoeg. Overigens: diegenen die wel overblijven 
verdienen dan ook een stuk beter hun brood. Hetzelfde moet in 
Oostende kunnen.”

Ook bestaande regels toepassen
Nieuwe regels voor nachtwinkels zijn nodig. Alleen is het 
minstens even belangrijk om de bestaande regels ook toe te 
passen, en dat niet alleen voor nachtwinkels. “Ik lees in een 
advies van de Oostendse politie dat ze door het grote aantal 
nachtwinkels de bestaande regels nu al niet kan toepassen. 
Ik vraag me af hoe ze die nieuwe regels dan wel kunnen 
controleren in evenveel nachtwinkels”, besluit Björn Anseeuw.

OCMW krijgt nu toch zelfstandige kapper
Na lang aandringen van de N-VA, gaat het Oostendse OCMW 
in dagverzorgingscentrum Clemence Wante nu toch werken 
met een zelfstandige kapster. Tot nu baatte het OCMW zelf 
kapsalons uit in haar woonzorgcentra en dagverzorgings-
centrum. 

Vorig jaar al stelde OCMW-raadslid Sofie Defever (N-VA) voor 
om er met zelfstandige kappers te werken: “Het is niet de taak 
van een OCMW om een kapsalon zelf uit te baten. Die salons 
waren jaar na jaar ook verlieslatend. In het dagverzorgings-
centrum komt daar nu een einde aan. Een zelfstandige kapper 
neemt die taak over.”

Aan de dienstverlening voor de bezoekers verandert er niets, zegt 
Sofie Defever: “Het Sociaal Huis Oostende stelt de infrastructuur, 
het materiaal en de producten ter beschikking. De zelfstandig 
kapster wordt betaald in een derdebetalersregeling, zoals dit nu 
ook al voor de pedicure gebeurt.” 

Sofie Defever is tevreden dat haar voorstel nu toch al in één 
dagverzorgingscentrum wordt uitgevoerd: ”Vorig jaar klonk het 
nog dat het niet mogelijk en niet zinvol was. Nu kan het plots wel. 
Sommige geesten hebben wat meer tijd nodig om te rijpen. Zo 
zie je maar dat constructieve oppositie werkt. Hopelijk volgen de 
andere woonzorgcentra snel.”

De Twittermuur

Volg N-VA Oostende 
op Twitter!

@NVA_Oostende
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Sociale kruidenier maakt mensen niet sterker
Het Sociaal Huis investeert ruim 1 miljoen euro om het voormalige � etsatelier in de Torhoutsesteenweg 291 
om te vormen tot een sociale kruidenier, De Antenne. De N-VA stemde als enige partij tegen.

OCMW-raadslid Sofie Defever legt uit: “Producten zullen er 
minstens 20 procent onder de marktprijs verkocht worden. 
Een deel van de producten worden aangekocht bij de 
Colruyt om ze vervolgens door te verkopen aan een lagere prijs.” 
OCMW-raadslid Vanessa Brysse: “Bovendien zorgt een aparte 
winkel voor armen dat ze een stempel van sukkelaar krijgen. 
Natuurlijk moeten we mensen in nood helpen. Maar 
OCMW-cliënten hebben geen eigen gratis kruidenier nodig. 
Dat is stigmatiserend. Ze hebben kansen nodig om samen met 
alle anderen in de gewone winkels hun aankopen te kunnen 
doen.”

Samenwerken met lokale voedingshandel
Wie de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen, kan een winkel-
pas krijgen van het OCMW. Met die winkelpas kan bijvoorbeeld 
een cliënt met twee grote kinderen per maand voor 100 euro 
inkopen doen in de goedkope sociale kruidenier. “Alleen moeten 
inwoners van bijvoorbeeld de Vuurtorenwijk, voor hun inko-
pen bij de sociale kruidenier helemaal naar het Westerkwartier 
trekken. Men had veel beter een systeem uitgedacht waarmee de 
armen in onze stad ook terecht kunnen bij de lokale handelaars. 
Het lijkt me stukken verstandiger om samen te werken met de 
lokale handelaars in plaats van ze concurrentie aan te doen met 
een OCMW-winkel”, zegt Sofie Defever.

Leer geen foute patronen aan
In de sociale kruidenier zullen klanten hun producten in 
kleinere porties kunnen kopen. Ook zullen er bio groenten en- 
fruit worden gepromoot. “Natuurlijk moet je gezonde voeding 
promoten. Maar kleine verpakkingen en bio-producten zijn in 
gewone winkels niet budgetvriendelijk”, zegt OCMW-raadslid 
Lieven du Gardein. “Het kan toch niet de bedoeling zijn om 
mensen in armoede, dure gewoontes aan te leren? Het opzetten 
van deze OCMW-winkel is geen goeie zaak. De kerntaak van het 
OCMW is bovendien al uitdagend genoeg.“

Cultuurbeleving voor OCMW-cliënten

“Nood aan project op lange termijn”
Eén van de agendapunten van de OCMW-raad in oktober was de socio-culturele participatie van het 
OCMW en De Grote Post. OCMW-raadslid Vanessa Brysse dacht dat haar voorstel van de Cultuurmobiel 
toch zou worden uitgevoerd: “Het bleek ijdele hoop. Cultuurbeleving van hulpbehoevenden in Oostende is 
een lege doos.”

Concreet project ontbreekt
De overeenkomst tussen het OCMW en De Grote Post stelt wei-
nig voor. “Er is niets concreet. Er zijn projectjes van korte duur 
die men nog moet invullen en waarbij men vrijwilligers zoekt”, 
zegt Vanessa Brysse. “Een gemiste kans voor de vele eenzamen 
onder onze cliënten die dan ook nog eens minder mobiel zijn en 
niet kunnen rekenen op een uitgebreid netwerk.” 

Cultuurmobiel doet mensen zin krijgen in het leven 
Het kan nochtans anders: met de Cultuurmobiel. Vrijwilligers 
kunnen cliënten met een beperkte mobiliteit naar een voorstelling 
voeren en hen tijdens de voorstelling gezelschap houden. De cliënt 
betaalt zijn eigen ticket, eventueel deels met tussenkomst van het 
OCMW. De vrijwilliger mag gratis naar de voorstelling. “Geef mij 
dus maar de Cultuurmobiel, een project dat in Knokke-Heist al zijn vruchten afwerpt én dat gedragen wordt door vrijwilligers. Een 
project op lange termijn en geen eendagsvlieg. Een project dat eenzamen opnieuw onder de mensen brengt via een verrassende cul-
tuurbeleving en hen weer zin in het leven doet krijgen”, besluit Vanessa Brysse. 

  OCMW-raadsleden Lieven du Gardein, Sofie Defever en Vanessa 
Brysse menen dat een sociale kruidenier net stigmatiserend werkt.




