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Investeren in nacht- en  
ochtendophalingen 
Oostende ligt er wekelijks 
als een stort bij. Dat zegt 
N-VA-fractieleider Björn  
Anseeuw: “De voorbije 
maanden loopt het echt de 
spuigaten uit. En dat heeft 
niet alleen met de meeuwen 
te maken. In tegenstelling tot 
vroeger blijft het afval nu veel 
langer op de stoep staan op de 
dag van de afvalophaling. 

Dat is er natuurlijk om vragen. Daara
om willen we dat het afval ’s nachts 
en ’s morgens wordt opgehaald, 
zodat de laatste vuilniszak tegen 10 uur in 
de voormiddag uit het straatbeeld is vera
dwenen. Dat is goed voor de leefkwaliteit 
van de Oostendenaars en voor de uitstraa
ling van onze stad.

Nu ingrijpen
Het schepencollege kan altijd beslissen 
om af te wijken van de bestaande uurrea
geling. “We willen dan ook dat de stad 
nu investeert in een nette stad. Niet tegen 
2025 met ondergrondse afvalcontainers, 
maar vandaag door ervoor te zorgen dat 
het afval niet tot eens stuk in de namida
dag op straat ligt. Want als je ook de 
meeuwenplaag wil indijken, moet je er 

voor zorgen dat die beesten hier niet van ’s 
morgens tot ’s avonds gratis op restaurant 
kunnen. We zitten vandaag in de vuiliga
heid en wachten op een oplossing tot 2025 
is geen optie.”

Investeren in leefkwaliteit en  
uitstraling
Het is normaal dat hieraan een kostenplaa
tje is verbonden. “Dat mag de stad er niet 
van weerhouden om toch te kiezen voor 
een nette en aangename stad. Wat ons 
betreft is investeren in de leefkwaliteit van 
de Oostendenaars en de uitstraling van 
onze heerlijke stad, een prioriteit. En dat 
mag wat kosten,” besluit Björn Anseeuw.

Vergunning  
moskee ingetrokken 

Achter deze witte poort in de 
Frère-Orbanstraat zou normaal-
gezien een moskee komen. 
Maar de stad trekt nu toch de 
vergunning in nadat Vlaams 
parlementslid Björn Anseeuw in 
de gemeenteraad daartoe had 
opgeroepen. 

Björn Anseeuw: “De aanvragers 
hadden het stadsbestuur voorgelo-
gen. Bij de aanvraag stelden ze dat 
er op het vrijdaggebed hoogstens 
75 personen aanwezig zouden zijn 
in dit rijhuis. Nadat ze de vergun-
ning van de stad kregen, hadden 
ze het plots over 200 personen. 
Dat zou nefast geweest zijn voor 
de leefbaarheid van de buurt. 
Daarom vroeg ik om de vergunning 
in te trekken. Ik ben dan ook blij 
dat het stadsbestuur ons nu ook is 
gevolgd.”

  Björn Anseeuw
Vlaams parlementslid 
Gemeenteraadslid 

Uitnodiging 
Gespreksavond met Jan Jambon:  
De Verandering Werkt!
Na drie jaar regeringsbeleid maken we graag de tussenstand op van de beloofde ver-
andering. Want wat blijkt? Cijfers en prognoses van onafhankelijke instanties bewijzen 
effectief dat De Verandering Werkt!
U bent meer dan welkom om deze gespreksavond bij te wonen op vrijdagavond  
23 februari om 20 uur in het Thermae Palace, Koningin Astridlaan 7 in Oostende.

VRIJDAG
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Meer reanimatietoestellen in Oostende
Dankzij N-VA komt er zeker al in Zandvoorde en het centrum 
een AED-toestel. Er moeten meer reanimatie- of zogenaamde 
AED-toestellen hangen in Oostende. Dat vindt N-VA gemeente-
raadslid Jürgen Christiaens. 

“Elk jaar sterven er jammer genoeg 
veel mensen aan een hartaanval. Het 
kunnen reanimeren binnen de eerste 
minuten is van levensbelang. 

Met zo’n toestel is dat vrij eenvoudig. 
Het zou dus goed zijn als er op z’n 
minst in elk ontmoetingscentrum 
zo’n toestel hangt. Ook het promoten 
bij en financieel steunen van sporta

clubs, zou een goede zaak zijn”, laat 
Jürgen Christiaens weten. 

Hij zette dit punt op de agenda van 
de gemeenteraad met een positief 
gevolg. Er komt zeker een toestel 
in Zandvoorde en één extra in het 
centrum. Mogelijks wordt het aantal 
nog uitgebreid. 

N-VA wil de overdreven onkosten- 
vergoeding van OCMW-raadsleden  
afschaffen
Het OCMW stuurde een mail aan de raadsleden om een extra 
internetvergoeding van 40 euro per maand met terugwerkende 
kracht tot 2013 op te vragen. 

Het gaat over bijna 2.500 euro per raadslid. OCMWaraadsleden 
Vanessa Brysse, Sofie Defever en Lieven du Gardein stelden voor 
om deze internetvergoeding af te schaffen: “Als je je werk goed wilt 
doen als raadslid, maak je onvermijdelijk enkele kosten. Raadsleden 
krijgen daar een begrensd bedrag tot 70 euro per maand voor. Dat 
is genoeg. Daar bovenop ook 40 euro internetaonkostenvergoeding, 
dat is erover.” Sp.a, Open VLD, CD&V en Vlaams belang weigerden 
de overdreven onkostenvergoeding af te schaffen. 

Sofie Defever reageert ontgoocheld: “Precies of het OCMW heeft 
geld over? Wraakroepend als we zien hoe groot de sociale noden 
in Oostende zijn. Elk OCMWaraadslid weet dat een alleenstaande 
OCMWacliënt moet rondkomen met 867 € per maand. Toch wil 
een aantal raadsleden zelf een overdreven onkostenvergoeding 
blijven opstrijken. Ik snap dat niet.”

  Jürgen Christiaens 
gemeenteraadslid

Nieuws uit de provincie

NMBS geeft geen gegevens 
meer vrij over reizigersaan-
tallen per station 
West-Vlaanderen - Het Directiecomité van de 
NMBS heeft beslist om geen cijfers van reizigers-
aantallen per station meer te communiceren. Dat 
blijkt uit een antwoord dat provincieraadslid Kurt 
Himpe (N-VA) ontving van de persdienst van de 
NMBS.

“Uit communicatie van de NMBS deze week bleek 
dat het aantal treinreizigers in de eerste jaarhelft gloa
baal gestegen is met 4,3 procent. Dat is zeer positief 
nieuws, maar specifieke informatie over een plaatsea
lijk NMBSastation is dus nu niet meer beschikbaar”, 
betreurt Himpe, die ook mobiliteitsschepen is in 
Izegem.

“In de eerste plaats is het uiteraard handig om te 
weten in welke mate gebruik gemaakt wordt van het 
openbaar vervoer in de eigen stad of gemeente”, zegt 
Himpe. “Het biedt immers ook mogelijkheden om de 
trends te volgen, zowel op het vlak van woonawerka
verplaatsingen, door de schoolgaande jeugd als op 
het toeristische vlak.”

Nieuw online communicatieplatform
 De NMBS biedt ook een nieuw online communicaa
tieplatform aan scholen, steden en gemeenten aan om 
op maat te communiceren over de bereikbaarheid per 
trein van de school of de gemeente. “We willen daar 
zeer graag gebruik van maken, maar naderhand zoua
den we ook willen evalueren of dit een effect heeft en 
zonder reizigersaantallen per station is dit natuurlijk 
moeilijk”, besluit de mobiliteitsschepen.

  Onze OCMW-raadsleden Lieven du Gardein, Sofie Defever en 
Vanessa Brysse willen af van de overdreven onkostenvergoeding.
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Parkeerchaos oplossen met  
dynamische borden op Oostendse 
invalswegen
Dynamische borden op het Kennedyrondpunt moeten be-
zoekers onmiddellijk de weg wijzen naar een vrije parking. 
Dat stelde N-VA-fractieleider Björn Anseeuw voor: “Deze 
zomer was het meerdere dagen van dat: alle parkings in het 
stadscentrum waren volzet. 

Toch bleven auto’s de hele namiddag tot aan het Kursaal 
aanschuiven op zoek naar een vrije parkeerplaats. Daar heeft 
niemand iets aan. Noch de bezoekers die staan aan te schuia
ven, noch de uitbaters van de horecaazaken. En ook voor de 
inwoners van het centrum is dat vervelend. De dynamische 
borden moeten dat in de toekomst vermijden. 

 “Een bord op het Kennedyrondpunt zou al een wereld van 
verschil maken . Ook op de andere invalswegen, zoals de Tora
houtsesteenweg, Duinkerkseweg en Kustbaan, wil de NaVA 
dat dynamische borden de kortste weg naar een vrije parkeera
plaats tonen. “De technologie bestaat al. Ik hoop nu dat de 
borden er effectief snel komen,” besluit Björn Anseeuw.

Na dit voorstel van NaVA wordt er gezocht naar een oplossing. 
Intussen werden al stappen gezet zodat er borden zouden 
komen. Björn Anseeuw: “Ik ben altijd blij als we vanuit de 
oppositie met een positief voorstel 
het verschil kunnen maken!”

N-VA wil meer aandacht voor 
agressie tegen personeel  
Sociaal Huis
Het Oostendse OCMW heeft een echt probleem met agres-
sie-incidenten. Meer dan eens gaat het mis in het OCMW: 
bedreigingen, fysieke agressie en zeker verbaal geweld zijn 
schering en inslag. 

Stukgesneden banden, vernielen van materiaal, het behoort 
tot de dagelijkse realiteit. Dergelijke voorvallen laten soms 
een diepe indruk bij het personeel na. Cijfers over de proa
blemen zijn er, maar ze geven slechts het topje van de ijsberg 
aan. Maatschappelijk werkers kennen een zeer hoge werka
druk en geven enkel de allergrootste incidenten aan. 

NaVA OCMWaraadslid Sofie Defever : “Betere veiligheidsa
knoppen voor de maatschappelijk werkers en meer gea
spreksruimtes op de gelijkvloerse verdieping, zodat er een 
vluchtweg is, zijn een dringende noodzaak. Het OCMW is 
daar nu gelukkig mee bezig.” Sofie Defever drong erop aan 
om dit alles snel in orde te brengen. 

“Ik was zelf al een aantal keer getuige van agressief geroep 
vanuit de gang van de maatschappelijk werkers. Dat klinkt 
angstaanjagend. In een team van twintig maatschappelijk 
werkers zijn er de laatste maanden 
vijf vertrokken. Die mensen werkten 
al jaren op die dienst. Een teken aan 
de wand.”

  Björn Anseeuw 
Vlaams parlementslid 
Gemeenteraadslid 

  Sofie Defever 
OCMW-raadslid

Bedankt en gefeliciteerd! 
Velen verdienen het in de bloemetjes te 
worden gezet. Deze zomer was dat zeker ook 
het geval voor onze strandredders. Dank je 
wel voor het fantastische werk dat jullie deze 
zomer hebben geleverd!

We zijn bijzonder trots op onze Oostendse luchthaven. Er zijn 
intussen 21 reisbestemmingen en er komen er zeker nog bij. 

Björn Anseeuw organiseerde een ontbijt ten voordele van 
vzw Lichtbaken. Deze vzw bereidt dagelijks maaltijden voor 
kansarmen en is ook een belangrijk ontmoetingscentrum. 
Het werd een gezellige zondagmorgen voor het goede doel. 
Dank je wel aan alle helpende handen!

 
N-VA in 

beeld



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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