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Veilig thuis in een welvarend Oostende

De N-VA heeft een            voor Oostende.

Veilig thuis in een 
welvarend Oostende

Heerlijk: de zomer staat voor de deur 
en wij kunnen genieten van vakantie in 
eigen stad. Of het nu Theater aan Zee 
is, de Paulusfeesten, of een barbecue 
in de achtertuin: gezelligheid troef in 
Oostende. Dat weten ook de honderd-
duizenden toeristen die dit jaar op-
nieuw de weg naar Oostende vinden. 

Toeristen: we hebben er soms een liefde-
haatverhouding mee. Ze maken het 
soms wel drukker dan ons lief is in onze 
thuisstad, maar tegelijk zorgen ze voor 
heel wat extra bedrijvigheid en jobs in de 
zomer. We leven ervan.

Meer jobs en toch blijft de werkloosheid 
in Oostende erg hoog. Ook het parkeer-
beleid botst, jaar na jaar, pijnlijk op zijn 
grenzen met zoveel bezoekers die willen 
delen in ons geluk aan zee. En met die 
bezoekers komen er ook meer mensen 
met slechte bedoelingen naar onze thuis, 
Oostende. Elk jaar opnieuw.

Veilig thuis in een welvarend Oostende, 
dat wensen we u toe bij het begin van 
een mooie zomer. Daar is wel nog wat 
werk aan en dat doen we graag voor u. 
Oostende heeft veel troeven maar ook 
nood aan een nieuwe wind. 

Maar eerst: veel zon! Geniet van een fijne 
zomer!

Björn Anseeuw
Lijsttrekker 
N-VA Oostende

Nu investeren in stralende 
winkelstraten
In ons winkelcentrum hebben we heel wat mooie, kwaliteitsvolle 
winkels. Handelaars spannen zich elke dag opnieuw in om dat waar 
te maken. Alleen liggen de straten er zelf onverzorgd bij. Daar willen 
we met de N-VA iets aan doen. 

“Het stadsbestuur investeerde de voorbije 
jaren niet in een degelijk onderhoud. Her-
stellingen laten te lang op zich wachten 
en zijn vaak niet meer dan wat lap- en 
tapwerk. Daarom willen we met de N-VA, 
in overleg met de handelaars, een face-
lift-plan opmaken voor onze winkel-
straten. Doen we dat niet, dan komen 
we in een neerwaartse spiraal terecht”, 
zeggen N-VA-gemeenteraadsleden Steven 
Nagels en Manu Beuselinck.

Verschillende winkels dreigen nu al te 
verdwijnen uit bijvoorbeeld de Adolf 
Buylstraat. Sommigen hebben hun 

vertrek zelfs al aangekondigd. “Als we 
nu niet investeren, is de kans niet alleen 
groot dat er nog meer winkels verdwijnen, 
maar wordt het ook steeds moeilijker om 
nieuwe handelaars aan te trekken die 
kwaliteit leveren”, zegt Manu Beuselinck. 

“Oostende heeft een rijke geschiedenis die 
verweven is in de cultuur en architectuur 
van de stad. We zijn ook een stad aan zee. 
Als inwoner, bezoeker, eendagstoerist wil 
je hier helemaal in ondergedompeld wor-
den. Dat kan alleen in een nette en mooie 
omgeving”, besluit Steven Nagels.

Meer weten over N-VA Oostende?
 N-VA Oostende    @N-VAOostende    www.n-va.be/oostende

N-VA-gemeenteraadsleden 
Steven Nagels en
Manu Beuselinck:
“Zonder degelijk onder-
houd van onze straten 
bestaat de kans dat 
er nog meer winkels 
verdwijnen en dat nieuwe 
handelaars wegblijven.”
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Helft van de Oostendenaars voelt zich onveilig
Meer dan de helft van de Oostendenaars voelt zich niet veilig in de eigen stad. Meer dan drie op de 
tien Oostendenaars voelen zich zelfs niet veilig in de eigen buurt. Dat blijkt uit een grootschalige 
bevraging van de Vlaamse overheid bij 6 000 Oostendenaars. “Tijd voor een kordaat lik-op-stukbeleid”, 
zegt gemeenteraadslid Maxim Donck.

“Het kan niet dat meer dan de helft van onze inwoners niet overal 
meer in de stad durft te komen. We kunnen ons er niet bij neerleggen 
dat drie op de tien Oostendenaars zelfs in de eigen buurt niet overal 
meer durven te komen. Het is hoog tijd dat de stad kordaat optreedt tegen 
amokmakers, vechtersbazen en drugsdealers”, legt Maxim Donck uit.

GAS-boetes moeten veiligheid verhogen
Per jaar worden er meer dan 24 000 GAS-boetes uitgeschreven. Meer 
dan 21 000 daarvan zijn parkeerboetes. “Tegelijk krijgen slechts 26 
amokmakers per jaar een GAS-boete. Zo worden parkeerboetes een 
melkkoe voor de stad en krijgen onverlaten met 
slechte bedoelingen vrij spel. Geen wonder dat 
zoveel Oostendenaars zich onveilig voelen in 
eigen stad. Dat moet veranderen, onder andere 
door GAS-boetes veel meer te gebruiken om 
echte overlast aan te pakken en zo werk te maken 
van veilige buurten”, zegt Maxim Donck.

Te weinig kleuters gaan naar de kleuterklas
De cijfers liegen er niet om: een op de tien vijfjarigen is onvoldoende aanwezig in de kleuterklas. Vaak gaat het 
om kleuters uit kwetsbare gezinnen die de weg niet vinden naar de kleuterklas, terwijl net voor hen elke dag 
in de klas telt voor hun verdere ontwikkeling. Gemeenteraadslid Charlotte Verkeyn kaartte het probleem aan 
in de gemeenteraad. OCMW-raadslid Vanessa Brysse legde een voorstel op tafel om het leefloon van ouders te 
koppelen aan de aanwezigheid van hun kinderen in de klas. De andere partijen stemden het voorstel weg.

Vanessa Brysse: “Kleuters bepalen de toekomst van 
onze stad. Elke dag onderwijs telt in de ontwikkeling 
van onze kinderen. Maar vooral sociaal zwakkeren en 
anderstalige kinderen hebben het doorgaans moeilijk 
op school. Daarom willen we dat ouders hun kleuters 
naar de kleuterklas sturen en dat als voorwaarde stellen 
om leefloon te kunnen ontvangen. Zo maken we 
ouders duidelijk dat het kleuteronderwijs alleen maar 
positieve effecten heeft op de verdere ontwikkeling van 
hun kinderen.”

Steeds meer Oostendse kinderen leven in armoede. “De 
armoede en kansarmoede in Oostende moeten omlaag. 
Het is een échte schande dat een op de vier Oostendse 
kinderen in armoede leeft. Onderwijs en een goede 
kennis van de taal zijn belangrijke schakels in de strijd 
tegen armoede. Hiervoor zullen we ons blijven inzetten”, 
besluiten Vanessa Brysse en Charlotte Verkeyn.

Maxim Donck, gemeenteraadslid:
“Hoog tijd dat GAS-boetes 
vooral gaan dienen om 
amokmakers en drugsdealers 
te bestraffen.”

OCMW-raadslid Vanessa Brysse en gemeenteraadslid Charlotte Verkeyn: 
“We willen het leefloon koppelen aan de voorwaarde om de kinderen 
naar de kleuterklas te sturen. Zo maken we aan ouders duidelijk dat 
onderwijs kansen biedt.”
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Minder politici en meer ondernemers 
in het havenbestuur
Op voorstel van Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw werd in het Vlaams Parlement een voorstel 
van decreet goedgekeurd waardoor de haven van Oostende kan worden omgevormd tot een nv van 
publiek recht. 

“Dit decreet is nodig om onze haven voor te bereiden op een mooie maar ook uitdagende toekomst. 
De haven heeft nood aan meer vakkennis – waaronder zeker ondernemers – in het havenbestuur, 
aan extra investeringen en aan nieuwe samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. We moeten 
met onze haven ook sneller kunnen inspelen op nieuwe evoluties in een zeer concurrentiële markt 
om zo voor nieuwe Oostendse jobs te zorgen”, zegt Björn Anseeuw. Met dit decreet wordt dat 
mogelijk.

Professioneler werken
Vandaag telt het Oostendse havenbestuur 18 bestuurders: 11 gemeenteraadsleden en 7 onafhan-
kelijke deskundigen. Björn Anseeuw: “Alleen zitten er zelfs bij die 7 deskundigen ook nog eens 
politici. Dat grote overwicht aan politici is niet goed voor de ontwikkeling van onze haven en de 
tewerkstelling. Daarom is het goed dat er voortaan meer ondernemers een plaats kunnen krijgen 
in het havenbestuur. Het zal ons de kans geven om de haven nog professioneler te laten werken.”

Gemeenteraadslid Ralph 
Deroo vindt een lijk
De boog moet niet altijd gespannen staan. Met de ganse 
N-VA-ploeg speelden we een heel leuk stadsspel waarbij 
we de identiteit van een moordenaar moesten zoeken. 
Ralph Deroo vond het slachtoffer …

Vind sneller parkeerplaats 
met een parkeerapp
Naarmate we meer kunnen genieten van de zon wordt 
de zoektocht naar een vrije parkeerplaats in de stad weer 
wat moeilijker. Behalve parkeren nog eens flink duurder 
maken is er de voorbije jaren niets gebeurd met ons par-
keerprobleem. Auto’s die eindeloos lang zoeken naar een 
vrije parkeerplaats zijn voor niemand goed: niet voor de 
automobilist zelf, niet voor de handelaars en niet voor 
onze leefomgeving. 

Daar wil de N-VA iets aan doen met een parkeerapp. 
Dat zegt gemeenteraadslid Steven Nagels. “Het parkeer-
bedrijf Indigo weet vandaag al hoeveel parkeerplaatsen 
er op dit eigenste ogenblik in elke straat vrij zijn. Indigo 
weet dat op basis van de gegevens die de parkeermeters 
doorsturen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de 
gesloten parkings. Het enige wat Indigo moet doen, is 
de gegevensstroom openstellen voor het publiek. Dan 
kan elke appontwikkelaar, al dan niet in opdracht van 
de stad, ermee aan de slag. En dan wordt het zoeken van 
een vrije parkeerplaats een fluitje van een cent.”

Björn Anseeuw, Vlaams 
Parlementslid en lijsttrekker 

N-VA Oostende




