
Geniet van het voorjaar!

Leden van N-VA Oostende kiezen nieuw bestuur
N-VA Oostende hee�  een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Nikolaas Vanhoucke is de nieuwe voorzitter, Ingrid Denys kreeg 
opnieuw het vertrouwen als ondervoorzitter. Het nieuwe bestuur telt 30 leden en is aangesteld voor de komende drie jaar.

Nikolaas Vanhoucke, voor-
heen secretaris, volgt Manu 
Beuselinck op als voorzitter. 
Ingrid Denys blijft naast on-
dervoorzitter ook op post als 
ledenverantwoordelijke. Daar-
naast werd Stijn Lefever ver-
kozen tot secretaris. Gemeen-
teraadslid Werner Verbiest 
blijft zijn functie uitoefenen als 
penningmeester. Thomas Lan-
sens, voorzitter van Jong N-VA 

Oostende, werd verkozen tot 
communicatieverantwoorde-
lijke en verantwoordelijke 
jongerenwerking. Tenslotte 
neemt schepen Maxim Donck 
alles wat feestelijkheden 
betreft op zich.

Mix van jong talent en 
gevestigde waarden

Samen met de drie schepenen 

Björn Anseeuw, Charlotte 
Verkeyn en Maxim Donck 
en de vier gemeenteraadsle-
den, die automatisch in het 
afdelingsbestuur zetelen, 
bestaat het nieuwe bestuur 
uit 30 leden. Naast heel wat 
ervaren bestuursleden komen 
ook enkele nieuwe gezichten 
het N-VA-team vervoegen. Ni-
kolaas Vanhoucke is tevreden 
met de nieuwe samenstelling. 

“Het nieuwe bestuur bestaat 
uit een gezonde mix van jong, 
opkomend talent en ervaren, 
gevestigde waarden. Met deze 
gemotiveerde ploeg zullen 
we de verkiezingen van 2024 
voorbereiden. Ondertussen 
werken we samen met de 
mandatarissen verder aan 
onze mooie stad. Dank aan de 
aftredende bestuursleden voor 
hun jarenlange engagement!”
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Bart De Wever komt naar Oostende
2020 en 2021 waren turbulente jaren. Door het coronavirus kreeg u te weinig de kans 
om daarover met ons te spreken. Daarom komt partijvoorzitter Bart De Wever naar 
Oostende om terug te blikken op de politieke gebeurtenissen én om vooruit te kijken 
naar de toekomst van onze partij. Op donderdag 23 juni bent u vanaf 19.30 uur welkom 
in de Spektakelzaal van voetbalclub KV Oostende. De uiteenzetting start om 20 uur. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat doe je door te surfen naar www.n-va.be/
agenda. Bent u niet in de mogelijkheid om u digitaal in te schrijven? Spreek dan aan 
de inkom een van onze bestuursleden aan, zij houden graag een plaatsje voor u vrij.
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“De STADSVERNIEUWING draait op volle toeren”
We willen dat alle Oostendenaars volop kunnen genieten in eigen stad. Daarom zet onze schepen Björn Anseeuw, 
bevoegd voor Openbaar Domein, volop in op het vernieuwen van onze straten en pleinen. Een kort overzicht.

Adolf Buylstraat 

Na meer dan 40 jaar is de Adolf Buylstraat heraangelegd. Het resultaat mag er 
zijn: een moderne en aangename straat met extra groen en meer zitbanken. 
“Door de goede samenwerking van de stad Oostende met de verschillende 
partners konden we de werken zelfs twee maanden vroeger dan gepland afwerken. 
Het prachtige resultaat betekent ook een flinke duw in de rug voor de lokale 
handelaars”, weet schepen Björn Anseeuw.

Albert I-promenade en Montgomerykaai

Eind vorig jaar was de heraanleg van een stuk van de Albert I-promenade en de 
Montgomerykaai een feit. “De zone tussen het Zeeheldenplein en de Vissers-
kaai is nu een stuk beter beschermd tegen zware stormvloeden en ook de nabije 
omgeving kreeg een heuse facelift. Door het nieuw aangelegde rondpunt kan het 
verkeer er voortaan vlotter én veiliger passeren. Ook de vele extra fietsnietjes en 
de prachtige witte banken maken deel uit van de geslaagde make-over.”

Tuinen van Stene

Het voedselpark ‘de Tuinen van 
Stene’ kreeg tijdens de zomermaanden 
steeds vaker te kampen met water-
tekort en een te hoog zoutgehalte 
van het water. “Voor die problemen 
werkten we een oplossing op maat 
uit: er wordt extra regenwater op-
gevangen dat gebruikt kan worden 
om het voedselpark te voorzien van 
voldoende water.”

Stationsplein

Na de renovatie van het Stationsgebouw en de vernieuwing van de perrons, 
de parking en de busstelplaatsen, stond de heraanleg van het Stationsplein op 
het programma. “We hebben bij de heraanleg extra aandacht geschonken aan 
het comfort van de gebruikers. Zo toverden we het plein om tot een groene 
ontmoetingsplaats, kwam er aangepaste verlichting en kreeg het kunstwerk 
de Vissersvrouwen van August Michiels haar oorspronkelijke plaats terug, 
centraal op het plein.”

Lijnbaanstraat

Sinds dit voorjaar onderging de Lijnbaanstraat een echte gedaanteverandering. 
We toverden de grijze, kille vlakte om tot een groene oase waar inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten. “Maar dat is niet het enige voordeel, ook het vele groen zal er 
tijdens hete zomermaanden voor zorgen dat het stadscentrum wat koeler blijft.”

BJÖRN ANSEEUW, schepen van Openbaar Domein
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Goed nieuws! Naast alle opgesomde 
realisaties, staan er nog meer 
projecten in de steigers:

•  De aanleg van een nieuw fi etspad aan 
de Stuiverstraat•  Het nieuw containerpark in Zandvoorde•  De bouw van de nieuwe stadsparking•  De heraanleg van de omgeving rond de 
Sky Towers•  De restauratie van de bruggen in het 
Leopoldpark



Wist je dat …
  … de Oostendse garnaalkroket officieel erkend werd als Vlaams Streekproduct? Oostendse garnaalkroketten worden enkel en 
alleen gemaakt met handgepelde garnalen die door Oostendse vissers gevangen werden. Een kers op de taart voor onze stad dus, 
die al langer ijvert voor haar korte keten en streekproducten.

  … de haven van Oostende vorig jaar het beste financiële resultaat noteerde in 15 jaar? De vele inspanningen van schepen van 
Haven Charlotte Verkeyn werpen duidelijk haar vruchten af.

  … er een nieuw digitaal centraal meldpunt is voor meldingen, klachten, suggesties en complimenten waar 
de klantgerichte dienstverlening centraal staat? Het nieuwe meldpunt is vernieuwend: zo wordt er gepolst naar 
de beleving van de inwoners en zullen gemeenschapswachten en andere medewerkers van de stad Oostende 
via hun smartphone snel meldingen kunnen maken op het terrein.

Haven Oostende trekt 
nieuwe spelers aan 
Twee nieuwe spelers vestigen zich in de haven van Oostende. 
Nectar Group is een toonaangevende goederenbehandelaar 
met terminals wereldwijd dewelke jaarlijks zeven miljoen ton 
vracht behandelen. Het bedrijf legt in Oostende de focus op 
lift-on/lift-off activiteiten van breakbulk cargo. Daarvoor 
zal het onder andere investeren in een mobiele havenkraan. 
Daarnaast versterkt Bio Group Holding de circulaire economie 
in de haven. De nieuwe speler focust zich op de domeinen van 
bionutriënten tot organische meststof.

Meer Oostendenaars aan het werk via Oostende2Work
De afdeling Oostende2Work van het Economisch Huis organiseert sinds april een roadshow in de Oostendse ontmoetings-
centra. Oostende2Work wil door gerichte acties de werkzaamheidsgraad in onze badstad verhogen. Dat wordt gerealiseerd 
door de drempel voor werkzoekenden te verlagen en hen in de verschillende wijken in hun zoektocht naar werk bij te staan.

Mensen die op zoek zijn naar een job, 
hulp nodig hebben bij het opstellen 
van hun cv of sollicitatiebrief of vragen 
hebben over werk, kunnen terecht in 
een ontmoetingscentrum in hun buurt. 
Door de lage drempel, de ongedwongen 
sfeer en de nabijheid bij de woonplaats 
zijn dat uitermate geschikte locaties.

“Het is vaak een uitdaging om werk-
zoekenden optimaal te bereiken. Een 
van de doelstellingen van het arbeids-
pact is om acties te ontwikkelen die 

outreachend werken en op die manier 
de werkzaamheidsgraad verhogen. Met 
het Economisch Huis Oostende gaan 
we nu zelf zo dicht mogelijk tot bij de 
werkzoekenden en proberen we hen 
warm te maken voor de arbeidsmarkt”, 
zegt schepen van Ondernemen Charlotte 
Verkeyn.

Schepen van Samenleven Maxim Donck: 
“De samenwerking voor dit project tussen 
het Economisch Huis Oostende en de 
ontmoetingscentra zorgt ervoor dat 

elke Oostendenaar bereikt kan worden. 
Alle burgers krijgen op die manier de 
kans om al hun vragen over werk in 
hun vertrouwde omgeving te stellen.”

Het volledige programma van de roadshow 
is te vinden op www.economischhuis.be. 

Strijd tegen sluikstorten 
wordt opgevoerd
Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir stelde 
bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-
schappij, extra handhavers aan om zwerfvuil te contro-
leren. Specifiek voor Oostende gaat het om zeven extra 
krachten die mee op het terrein gaan om overtreders op 
heterdaad te betrappen. 

Op die manier steunt de Vlaamse Overheid de strijd 
die Oostende voert om sluikstorten, het achterlaten 
van zwerfvuil en hondenpoep hard aan te pakken. Via 
patrouilles op het terrein, ook 's avonds en in het week-
end, wordt de pakkans vergroot zodat het overtreders 
duidelijk wordt gemaakt dat het openbaar domein geen 
vuilnisbelt of een openbaar toilet is.

De komst van nieuwe spelers bewijst dat de 
haven Oostende een goede voedingsbodem is 
voor zowel kmo’s als internationale spelers”

CHARLOTTE VERKEYN, schepen van Haven

MAXIM DONCK,
schepen van Samenleven
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