
N-VA Oostende blikt tevreden terug op haar Groot Zomerfeest
Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag nodigde N-VA Oostende alle Oostendenaars uit op haar Groot Zomerfeest. Onder een 
stralende zon genoten heel wat sympathisanten van live muziek, een hapje en een drankje op het terras van het zwembad Brigitte 
Becue. Het werd een gezellig samenzijn waarna iedereen naar huis ging met een leuke goodiebag.

Veiliger Oostende met Maxim Donck (p.2) Björn Anseeuw gaat voor fi etsvriendelijk Oostende (p.3)

Ter nagedachtenis van Ralph Deroo
Bedroefd melden wij u het overlijden van ons bestuurslid Ralph Deroo. Ralph was 
gemeenteraadslid voor onze partij van 2013 tot 2018. Daarnaast was hij ook sociaal en 
sportief geëngageerd. Naar aanleiding van dit verlies werd de gemeenteraad van 27 juni 
gestart met een minuut stilte. Eerste schepen Björn Anseeuw sprak een rouwhulde uit.

Namens het voltallige bestuur van N-VA Oostende wensen wij de familie, vrienden en 
dierbaren van Ralph veel sterkte in deze moeilijke periode.

Ondervoorzitter 
Ingrid Denys werd 

in de bloemen 
gezet voor haar 

trouwe inzet
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Veiligheid is absolute prioriteit voor N-VA-schepen Maxim Donck
Voor heel wat inwoners is veiligheid een absolute prioriteit. Dat geldt ook voor Maxim Donck, schepen van Handhaving en 
Preventie. Hij zet sterk in op verschillende domeinen zoals hieronder te lezen valt.

UNDO-project
Oostende krijgt regelmatig klachten over overlast door jonge-
ren. Als die jongeren minderjarig zijn, bleef dit in het verleden 
zonder gevolg. Met het UNDO-project krijgt elke overtreder die 
de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt voortaan een duidelijk 
signaal dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.

Het project is gericht op herstel van de overtreding. Wie wild-
plast, moet de gevel poetsen. Wie afval weggooit in een park, 
moet het park helpen opkuisen, enzovoort. Enkel bij overtreders 
die niet ingaan op het bemiddelingsvoorstel, of waarbij de be-
middeling niet slaagt, wordt een GAS-boete van maximaal 175 
euro opgelegd.

Verplaatsbare camera’s in wijken en parken
Via het O-punt krijgt onze stad regelmatig signalen van inwo-
ners of organisaties betreffende overlast en vandalisme in hun 
buurt. Om een beeld te krijgen van de situatie en potentiële 
daders te vatten of te ontmoedigen, komen er nieuwe verplaats-
bare camera’s. Aan de hand van de camerabeelden kan de lokale 
politie overtreders identificeren.

Oprichting van de afdeling Gemeentelijke Vaststellers
Oostende nam in het bestuursakkoord 2019-2024 de ambitie op 
om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten en zwerf-
vuil. Dankzij schepen Donck zijn voor het eerst gemeentelijke 
vaststellers aangeworven. Die opereren in burger en kunnen op 
heterdaad inbreuken vaststellen.

Bijkomend kan Oostende dankzij Vlaams minister van Hand-
having Zuhal Demir gratis een beroep doen op een deel van het 
team voor handhavingsacties rond zwerfvuil. Via patrouilles op 
het terrein, ook ‘s avonds en in het weekend, helpen zeven extra 
handhavers overtreders op heterdaad te betrappen.

Infocoaches in de uitgaansbuurt
Een van de belangrijkste doelstellingen van het uitgaansbeleid 
van de stad is een positieve en vooral veilige uitgaanssfeer. Een 
nieuw proefproject moet dat nog versterken. Met zowel hun pre-
ventieve als hulpverlenende rol houden infocoaches de uitgaans-
buurt gezellig en veilig. Ze zorgen ervoor dat situaties zich niet 
kunnen voordoen en minder uit de hand lopen. 

Oprichting van een spuitenpatrouille
Zwerfspuiten zijn weggegooide drugs- of medicatiespuiten in de 
publieke ruimte, zoals op pleintjes, in bloembakken of de riool. 
Als inwoner deze spuiten zelf oprapen is erg gevaarlijk. Sinds het 
voorjaar van 2022 gaat een aparte spuitenpatrouille op zoek naar 
zwerfspuiten om ze veilig op te ruimen. 
Via dit nieuw project wordt ingezet op 
schadebeperking, veiligheid en preventie.

Maxim Donck, schepen van 
Handhaving en Preventie

Jong N-VA Oostende bedankt 
strandredders met ijsjes
Jong N-VA Oostende deelde ijsjes uit aan alle Oostendse 
strandredders en EHBO’ers. Zo bedankten ze hen om 
tijdens de zomermaanden te waken over de veiligheid van 
onze inwoners en toeristen. Met het warme weer zorgden 
de ijsjes voor de nodige verkoeling.

oostende@n-va.be
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Haven Oostende bezorgt kinderen onvergetelijke namiddag
In het kader van 25 jaar Haven Oostende organiseerde Haven Oostende 
een sportieve, maar vooral onvergetelijke namiddag voor de kinderen 
van drie Oostendse organisaties waar jongeren met een moeilijke 
thuissituatie worden opgevangen. De namiddag werd aangevangen 
met een lunch voor de kinderen en hun begeleiders in Surfclub Inside, 
daarna kregen de kinderen zeilles van wereldkampioen zeilen laser 
radial Emma Plasschaert en maakten ze kennis met jetskiën onder 
begeleiding van wereldkampioen Quinten Bossche.

Test uw kennis tijdens de 4de KWISTET-quiz
N-VA Oostende nodigt u uit op de 4de editie van de KWISTET-quiz. Deze algemene 
quiz vindt plaats op zaterdag 19 november. Een team bestaat uit maximum 4 personen. 
Inschrijven kan via oostende.n-va.be/kwistet.

“Fietsen wordt steeds leuker in Oostende”
Meer � etsers en voetgangers maken de stad een stuk lee� aarder. Daarom kiest 
schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw voor heel concrete maatregelen die 
� etsen in Oostende aantrekkelijker maken. 

Zo hebben we vandaag maar liefst 66 fietsstraten in de stad. In 2018 waren dat er 
amper acht. Meer nog: we voerden onlangs zelfs drie heuse fietszones in waar we 
verkeersveiligheid verzoenen met bereikbaarheid. Daarnaast kwamen er al meer dan 
300 extra fietsnietjes op meer dan 60 verschillende locaties om uw stalen ros veilig 
te parkeren en legden we, deze bestuursperiode alleen, al meer dan 20 kilometer
fietspad aan. 

Fietsvriendelijk Oostende
“Zo kan iedereen gezond en veilig van onze stad genieten, en toveren we onze 
Koningin der Badsteden stap voor stap om tot de meest wandel- en fietsvriendelijke 
stad van Vlaanderen!”, besluit schepen Anseeuw.

Bestuurslid in de kijker: STIJN LEFEVER
������������������������������������������������
Ik woon al mijn hele leven in Oostende en heb dan ook het beste voor met onze stad. 
Enkele jaren geleden was ik ontevreden over het gevoerde beleid. Aan de zijlijn 
blijven staan is gemakkelijk, dus besloot ik om mee te werken aan de verandering.


���������	�����������������
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik van elke partij de standpunten 
bekeken. Ik had ook op voorhand opgeschreven wat ik zelf belangrijk vond. Uitein-
delijk kon ik mij het meest vinden in de standpunten van de N-VA.  

������������	�����������������	��������������������	�������	�
Er zijn veel realisaties waar ik trots op ben, vooral op de heropleving van de haven, 
de vernieuwing van straten, fietspaden en pleinen, en de aanpak van zwerfvuil. 
De mooiste realisatie vind ik het recente UNDO-project.

30 jaar
Medisch laborant

Getrouwd met Charlotte
Papa van Leon

Secretaris N-VA Oostende 
en Jong N-VA Oostende

Björn Anseeuw
Eerste schepen

Ik ben blij dat we als Haven 
Oostende dergelijke organisaties 
in Oostende kunnen ondersteunen 
vanuit onze maatschappelijke rol en 
deze kinderen een onvergetelijke 
dag kunnen bieden.”

www.n-va.be/oostende
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.
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uitkering blijven trekken
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


