
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                     Ons Ref.:                        1 aug. 2021 
  01-08-2021 CoronaOverlOoste 
 
 

VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Eerbetoog aan slachtoffers en nabestaanden van Corona relevante overlijden in Oostende ! 

 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan het stadsbestuur Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, 

artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement zoals 

door de Gemeenteraad bepaald. 

Redenen:  

Op 20 juli 2021 om 11:58 uur houdt het Stadsbestuur samen met Lokale Politie Oostende & 

Hulpverleningszone1 West-Vlaanderen 1-minuut stilte voor alle getroffen landgenoten. Het officiële 

aantal dodelijke slachtoffers van de overstromingsramp in ons land is opgelopen van 28 naar 31.  

Tegelijk is het aantal mensen dat "vermoedelijk vermist of onbereikbaar is", opgelopen van 103 naar 

163. 

Het is een eerbetoog vanuit Oostende aan de vele slachtoffers in ons land. Ook Pro-Actief Oostende 

ging op eigen wijze mee in het eerbetoog. Ons land telt inmiddels 25.241 CORONA relevante 

sterfgevallen. Waarvan 1078 CORONA relevante sterfgevallen in Oostende. (Stand 2020 (bron: 

Statbel). Onze stad verliest aldus meer dan 1078 Oostendenaars, zonder enige eerbetoog door het 

stadsbestuur.  

Pro-Actief Oostende is verontwaardigt over deze meest kwetsbaar gebaar naar de dodelijke 

slachtoffers en de nabestaanden toe. Als burgerpartij de zich meer focust op de mensen in onze stad, 

kunnen wij ons helemaal niet vinden in de “good man show” van dit stadsbestuur. De vergetelheid 

mag niet plaatsvinden in onze stad. Dit zijn wij zonder enige twijfel de slachtoffers en nabestaanden 

verschuldigd.   

Hieromtrent wenst onze burgerpartij het stadsbestuur en zijn raadsleden sensibiliseren. Laten wij 

samen een eerbetoog organiseren voor de dodelijke corona slachtoffers en hun nabestaanden. Dit 

kan in een rustige sfeer en uiteraard coronaproof organiseert worden. Ook 1min stilte bij het begin 

van de gemeenteraad kan een signaal zijn vanuit het stadsbestuur.   

 

 



 

 

Onze vragen en suggesties:  

Pro-Actief Oostende als Onafhankelijke Burgerpartij in Oostende willen wij onze vragen en suggesties 

aan dit stadsbestuur  richten. Eerbetoog is geen kwestie van partijgebondenheid maar moet over de 

grenzen van de partij mogelijk zijn.   

 

➢ Kan het stadsbestuur een openbaar eerbetoog organiseren op het grondgebied van de stad 

Oostende voor de dodelijke corona slachtoffers en nabestaanden in Oostende ?  

 

➢ Is het stadsbestuur gewild, 1min stilte te houden voor het begin van de gemeenteraad ?  

 

➢ Is het mogelijk, dat bij een eerbetoog voor de corona relevante overledenen in onze stad 

een kransneerleging samen met vertegenwoordigers van stadsbestuur en ook één 

vertegenwoordiger van de verschillende politieke partijen te organiseren   ?  

 

➢ Kan het stadsbestuur in beraad nemen voor deze slachtoffers een herdenkingsteen of 

kunstwerk te plaatsten op het grondgebied van onze stad  ?  

 

➢ Is het mogelijk, om bij het organiseren van dit eerbetoog de nabestaanden kennis te geven 

van dit eerbetoog  ?  

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


