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OOSTENDE
  Na drie jaar oppositiewerk kan drie jaar oppositiewerk kan drie jaar oppositiewerk  N-VA Oostende al heel 

wat verwezenlijkingen voorleggen. In deze editie van ons 
huis-aan-huisblad zetten we die graag even in de kijker. 

www.n-va.be/oostende

EEN RING ALS ÉCHTE VERBETERING VOOR DRUKKE TORHOUTSESTEENWEG
Dagelijks is het op de Torhoutsesteenweg aanschuiven om 
de binnenstad te bereiken. “Met een ring tussen de A10 
en de Torhoutsesteenweg kunnen we het aantal voertui-
gen op de Torhoutsesteenweg met 30 procent verminde-
ren” zegt Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw. “ Op Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw. “ Op Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw
het moment dat het Oostendse stadsbestuur startte aan 
zijn nieuwe mobiliteitsplan brachten we een uitgewerkt 
plan voor zo’n ringweg. De geplande tunnel onder de 
Elisabethlaan biedt hier geen oplossing. Daarom heb ik op 
het Vlaamse niveau geijverd voor een studie die duurzame oplossingen moet het Vlaamse niveau geijverd voor een studie die duurzame oplossingen moet 
zoeken voor de problemen op de Torhoutsesteenweg.” 

VerwezenlijkingVerwezenlijking: 
De Vlaamse overheid zal een grondige studie uitvoeren om de problemen op de 
Torhoutsesteenweg echt op te lossen, zodat Oostende en stuk beter bereikbaar en 
leefbaar wordt.

EEN UUR GRATIS PARKEREN OM SNEL WINKELEN IN DE BINNENSTAD 
AANTREKKELIJK TE MAKEN
Werner Verbiest stelde voor om in de binnenstad parkeerplaatsen met een Werner Verbiest stelde voor om in de binnenstad parkeerplaatsen met een Werner Verbiest
draadloze sensor te creëren waar je zestig minuten kan parkeren. Bij over-
schrijding van het gratis uur moet je wel 25 euro betalen. Zo kan je makkelijker 
parkeerplaatsen vrijhouden voor mensen die één of twee winkels willen bezoe-
ken. “Een sensor in de parkeerplaats registreert de aankomst en meldt na een 
uur het einde van de gratis periode”, verklaart Werner. 
“De server brengt automatisch de parkeerwachters op 
de hoogte, die dan kunnen optreden. Dit systeem zorgt 
ervoor dat er telkens na hoogstens één uur een parkeer-
plaats vrijkomt en zorgt zo voor voldoende rotatie.”

VerwezenlijkingVerwezenlijking: 
Begin augustus werd een proefproject opgezet onder 
de noemer ‘Shop&Go’ aan de Nieuwpoortsesteenweg in 
Mariakerke.Mariakerke.

Tijdens de eerste gemeenteraadszit-
ting onder het burgemeesterschap 
van Johan Vande Lanotte werden 
de zitpenningen verhoogd met 33 
procent. De N-VA stemde als enige 
partij tegen. “Voor een stad die op 
zijn centjes moet letten, kan dit als 
signaal naar de bevolking wel tel-
len”, zegt Björn Anseeuw. 

De stad kocht eenDe stad kocht een dienstwagen  dienstwagen 
van 81 000 euro aan. Een wagen 
die 11 000 euro goedkoper was 
kwam niet in aanmerking omdat hij 
5 cm te kort was…

Uit de boekhouding van het 
Economisch Huis blijkt een verbijs-
terende spilzucht. 
Manu Beuselinck stelde daarom 
voor om het beleid terug bij de 
stadsdienst economie onder te 
brengen.

Steven Nagels vroeg een 
eerlijke behandeling en meer trans-
parantie bij de toewijzing van de 
strandbars.

ActiepuntenActiepunten: 

•  Wij willen dat de stad de subsidie-
kraan naar het Economisch Huis 
dichtdraait, zodat belastingsgeld 
efficiënter wordt aangewend. 

•  We willen dat elke cent wordt 
omgedraaid als het gaat over uit-
gaven voor gemeente-en OCMW 
raadsleden.

•  We willen eerlijke en transparante 
aanbestedingen.

MOBILITEIT en PARKEREN
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Werner VerbiestWerner Verbiest
Gemeenteraadslid

Björn AnseeuwBjörn Anseeuw
Vlaams Parlementslid



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

Björn Anseeuw stelde voor om werk te maken van open data binnen de 
stad Oostende. Deze overheidsdata zijn verzameld met middelen afkomstig 
van de gemeenschap en komen in principe ook aan die gemeenschap toe.  
Met die gegevens kunnen door eender wie heel wat creatieve toepassingen 
worden bedacht.

Björn Anseeuw: “Deze toepassingen kunnen de dienstverlening voor inwo-
ners verbeteren. Zo kan men bijvoorbeeld een toepassing maken met handig 

overzicht van glascontainers of vuilnisbakken. Een stuk interessanter wordt het nog wanneer men verschil-
lende datasets gaat combineren. Wat te denken bijvoorbeeld van een immo-site die niet alleen aangeeft waar je 
een woning met drie slaapkamers kan vinden, maar tegelijk ook aangeeft waar er een speelpleintje in de buurt 
is? Met het vrijgeven van open data stimuleren we ook de creatieve economie. Zowel beginnende bedrijven als 
de gevestigde waarden, maar ook IT-nerds, kunnen hiermee aan de slag.”

VerwezenlijkingVerwezenlijking: 
Op voorstel van Björn Anseeuw besliste de gemeenteraad in 2013 om werk te maken van open data. De eerste 
datasets werden onlangs vrijgegeven voor het grote publiek. Meer nog: in september won Oostende hiermee 
de prijs ‘Digitale Communicatie 2015’.

“Op sociaal vlak moet Oostende 
een omslag maken. De voorbije 
twintig jaar legden de Oostendse 
socialisten de nadruk op een 
pamperend beleid dat mensen niet 
sterker maakt en alleen 
maar afhankelijk houdt,” zegt 
kersvers OCMW-raadslid Lieven 
du gardein.  

MEER TRANSPARANTIE
Transparantie en duidelijke afspra-
ken en controle: al van bij het begin 
werd voor de raadsleden duidelijk 
dat er wat schortte op het vlak van 
transparantie in het OCMW. Inzage 
krijgen in documenten waar ze recht 
op hadden, was geen evidentie. 
“Zo moesten we hemel en aarde be-
wegen om het vademecum, op basis 
waarvan leefloon wordt toegekend, 
te verkrijgen. We moesten er zelfs 
een deurwaarder bijhalen”, zegt 
Sofie Defever.

VerwezenlijkingVerwezenlijkingVerwezenlijking: 
Nu krijgen we een stuk vlotter de do-Nu krijgen we een stuk vlotter de do-
cumenten die we vragen. Door onze 
actie hebben we binnen het OCMW 
gezorgd voor meer transparantie. 
Met het bekomen vademecum en 
met onze ervaring uit de bijzondere 
commissie sociale dienst zijn we aan 
de slag gegaan om enkele concrete 
voorstellen te formuleren.

WERKWILLIGHEID OPVOLGEN
Werk is hét middel om uit de ar-

moede te geraken. Vandaar 
dat we bij elk dossier nagaan 
of er voldoende gesollici-
teerd wordt. We zochten 
naar een handig hulpmid-
del om ervoor te zorgen 
dat cliënten hun afspraken 
nakomen. 

Zo deden we bijvoorbeeld 
een voorstel om cliënten 
standaard via een SMS te 
herinneren aan een afspraak 
omdat we zien dat het daar 
wel vaak fout loopt. We 
hopen dat het OCMW daar 
in de toekomst werk van maakt.  

FRAUDECEL
We pleitten ervoor om een afzon-
derlijke fraudecel op te richten. 
Met die cel kunnen we procedures 
ontwikkelen om meer en efficiënter 
fraude op te sporen.

VerwezenlijkingVerwezenlijkingVerwezenlijkingVerwezenlijking: 
Intussen gebeurde er een eerste Intussen gebeurde er een eerste 
stapje in de goeie richting: er werd 
een juriste aangeworven bij het 
OCMW. Zij staat in voor de opvol-
ging en gelijke behandeling van 
‘moeilijke’ dossiers. 

BETERE OPVOLGING AANWEZIGHEID 
NEDERLANDSE LES 
OCMW-raadslid Vanessa Brysse: 
“We stelden een aanpassing voor 
van de rapportering bij aan- en 

afwezigheidsbewijs voor andersta-
ligen tijdens Nederlandse les, met 
aandacht voor de aanwezigheid van 
begin tot einde. Ook ijverden we 
voor de verplichte doorstroming 
voor geslaagden naar hogere mo-
dules en sensibilisering van part-
ners zoals VDAB, maatschappelijk 
werkers en interimkantoren.”werkers en interimkantoren.”

VerwezenlijkingVerwezenlijkingVerwezenlijkingVerwezenlijking: : 
De rapportering over aanwezig-
heden werd verbeterd en er werd 
overlegd met partners.

ActiepuntActiepunt: 
Aanwezigheden opvolgen mag wat 
ons betreft strenger: 2 maal verwit-
tigen, derde keer stopzetten steun.

OCMW-raadsleden Lieven du gardein, 

Vanessa Brysse en Sofi e Defever.

Sociale omslagSociale omslag in Oostends OCMW

OPEN DATA

Oostende is de stad met de meeste heffingen op ondernemen. Tegelijk kent onze 
stad een steeds groeiende armoedeproblematiek en piekt de werkloosheid. 
Manu Beuselinck: “Ik pleitte ervoor om de de belastingen te verlagen en te 
vereenvoudigen. Nu moeten ondernemingen tientallen aanvragen doen. 
Om dat papierwerk te verminderen, willen we dat de stad werk maakt van 
één enkele belastingaangifte per onderneming.”

Actiepunt: 
De stad moet meer inspanningen leveren om ondernemen aan te moedigen 
door ze voldoende ruimte te geven.

ONDERNEMEN

Charlotte Verkeyn ijvert al sinds het begin van deze legislatuur voor betaalbaar wonen voor 
jonge en actieve gezinnen in Oostende. Vandaag krijgen jongeren tot 30 jaar een korting op hun 
onroerende voorheffing bij de aankoop van hun eerste woning. Helaas, bijna niemand maakt er 
aanspraak op: de gemiddelde leeftijd van jongeren die hun eerste woning kopen, is 35 jaar. 
Charlotte stelde dan ook voor om de maximumleeftijd op te trekken tot 35 jaar. Niet iedereen 
kan een woning kopen. Daarom stelde de N-VA ook voor om met een Lokaal Toewijzingsregle-
ment voorrang te geven aan Oostendenaars, bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Actiepunt: 
Met heel concrete voorstellen die echt het verschil kunnen maken, blijven we hameren op het 
belang van betaalbaar wonen voor (jonge) Oostendenaars.  

WONEN

UITGAAN EN JONGEREN 
Jong-N-VA’er Maxim Donck: ”Jonge-
ren moeten een plaats hebben waar 
ze terecht kunnen om uit te gaan of te 
fuiven. Het verhaal van de Elysée is 
bijzonder triestig.” 

ActiepuntActiepunt: 
Maxim blijft pleiten voor een fuifzaal 
voor onze jongeren. “Ook het behouden 
van een echte uitgangsbuurt moet wor-
den bewaakt”, vindt Jürgen Declercq.

ZWEMBAD
We willen een nieuwbouw op het sportpark De Schorre.
De stad plant nu al jaren een renovatie van het huidige 
stedelijke zwembad maar er is zelfs nog geen plan. Intussen 
verslechtert de staat van het zwembad zienderogen.

VerwezenlijkingVerwezenlijking: 
Steeds meer gees-
ten- die een nieuw 
zwembad een 
beter idee vinden 
dan een dure re-
novatie, rijpen. De 
N-VA drong her-
haaldelijk aan op 
een nieuwbouw. 
Dankzij onze interpellaties heeft het stadsbestuur nu ook 
ingezien dat ook tijdens de bouw Oostendenaars, clubs en 
scholen moeten kunnen blijven zwemmen.

ARMOEDE
“Schepen Bour-
goignie vertelde dat 
‘haar hart bloedde’ 
bij ons voorstel om 
enerzijds 1 euro-
maaltijden te voor-
zien voor mensen 
die in armoede leven en tegelijk minstens de kostprijs te 
vragen aan zij die geen financiële steun nodig hebben”, 
vertellen Ralph Deroo en Jürgen Christiaens.

VerwezenlijkingVerwezenlijking: 
Nu biedt de stad 1 euro-maaltijden aan voor mensen die 
echt in armoede leven. Intussen kunnen steden, dankzij 
Homans, ook een subsidie krijgen voor 1 euro-maaltijden 
en gezinsbegeleiding voor kinderen tot 12 jaar.

KINDEROPVANG
Tania Bourgoignie signaleerde dat de 
erkenning voor kinderopvang bij ont-
haalouders in het gedrang kwam: “De 
stad deed te weinig inspanningen om 
voldoende opvangplaatsen te hebben en 
te houden.”

VerwezenlijkingVerwezenlijking: 
Oostende wil 
tegen 2018 bijna 
800 plaatsen in 
kinderopvang 
hebben en moet 
daarvoor nog 
196 extra plaatsen 
creëren.




