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VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 
 

 
Betreft:  Defusie Henri Serruys en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zoals in artikel 28 van de 

Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur zoals bepaald. 

Redenen:  

Pro-Actief Oostende is bezorgd over de stijgende schuldenlast voor de Oostendenaars. Het zijn 

namelijk de Oostendenaars die het prijskaartje moeten betalen. Ook oppositiepartij VOORUIT sluit 

zich aan bij de bezorgdheid. Raadslid John Crombez stelde meermaals de vraag, wat de financiële 

inpakt zou hebben op de stad Oostende door de defusie Henri Serruys en het AZ Sint-Jan Brugge-

Oostende. Het stadbestuur bleef het antwoord verschuldigd.  

 

Onze burgerpartij staat van dag één in voor het verlagen van de schuldenlast. Als goede huisvader 

moet je ervoor zorgen, dat de nakomende generaties niet de schulden van vandaag moeten betalen. 

Maar dit blijkt NIET de strategie van dit stadsbestuur. Omdat de intresten laag staan, ziet het 

stadsbestuur van Oostende zich genoodzaakt al maar meer schulden te mogen maken. Maar 

ongeacht de lage intresten moet iedere euro wel terugbetaald worden.  

 

In deze context zien wij de schuldenspiraal al maar verder draaien. De defusie van AZ Sint-Jan 

Brugge-Oostende  levert een peperduur prijskaartje voor de Oostendenaars op. De stad Brugge die 

destijds ruim 100 miljoen euro investeerde, bekijkt in hoever de investering kan worden 

gerecupereerd. Deze uitspaken vanuit Brugge laten onze burgerpartij opschrikken. (ZIE videoverslag: 

https://youtu.be/bLYZPqe3z7s ) Dit kan de schuldenlast van bijna 250 miljoen euro die de 

Oostendenaars moeten dragen  behoorlijk verhogen tot een record bedrag van meer dan 350 

miljoen euro. 

 

 

https://youtu.be/bLYZPqe3z7s


 

 

Het recupereren van de 100 miljoen euro investeringen vanuit Brugge is dan wel onrealistisch. Maar 

experten zien wel de mogelijkheid om tot 60 miljoen euro vordering als een meest realistisch bedrag.  

Hieromtrent vraagt onze burgerpartij aan het stadsbestuur meer duidelijkheid. Als de Oostendenaars 

het prijskaartje mogen betalen, hebben zij het recht op volledige transparantie.  

 

VRAGEN: 

➢ Had het stadsbestuur Oostende reeds kennis van de plannen uit Brugge tot recupereren 

van de investeringen in het ziekenhuis Henri Serruys?  

 

➢ Was de raad van bestuur van het Henri Serruys Oostende op de hoogte van deze plannen 

tot recupereren van de 100 miljoen euro? 

 

➢ De mogelijke stijging van de schuldenlast voor de Oostendenaars zou volgens de plannen 

uit Brugge drastisch kunnen stijgen naar meer dan 300 miljoen euro. Werden deze 

meeruitgaven mee opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025?  

 

➢ Indien de meerkosten voor de Oostendenaars NIET werden opgenomen in het 

meerjarenplan 2020-2025 is het stadsbestuur genoodzaakt het meerjarenplan 

herhaaldelijk te moeten aanpassen. Wat is het standpunt van het stadsbestuur.    

 

 

 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


