
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:      Ons Ref.: 0306-2021-SafeBeach             3 juli 2021 

 

Betreft:  Verzoekschrift aan het orgaan van Stad Oostende conform artikel 28 van de Grondwet, 
artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement van de 
Gemeenteraad. 
 
Geachte leden van het stadsbestuur, 
Beste Raadsleden,  
 
Pro-Actief Oostende als Onafhankelijke Burgerpartij  vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René vraagt voorstel tot wijziging. In het kader van de toegankelijkheid zoals in het 

bestuursakkoord punt.206  bepaald. Met Safe Beach een project van onze Burgerpartij waarbij wij 

wilden duidelijk maken, dat ook het strand van Oostende een meest veilige plaats moet worden.  

In dit kader zien wij echter wel dat het stadsbestuur ons project hebben gerealiseerd. Een 

politiepost, die de brug slaagt tussen de verschillende strand diensten. Dit verkort zonder enige 

twijfels de hulpverlening.  

Onze Burgerpartij is meest dankbaar voor het realiseren van deze meest belangrijk project. Het 

toont, dat zowel burgers als ook niet verkozen partijen via de burgerparticipatie invloed kunnen 

nemen op de verwezenlijking en vooruitgang in onze stad. 

Wij gingen aldus een kijkje nemen naar de nieuwe politiepost op het strand. De toegankelijkheid 

vanop het strand zit redelijke goed. Ook de zichtbaarheid is meest belangrijk voor de gebruikers, 

aldus toeristen. Hier is er zonder twijfels nog wat werk aan de winkel.  

Net zoals wij dit reeds kennen van deze meerderheid, is er duidelijk een verschil voelbaar tussen 

ideeën en uitvoering ervan. Deze meerderheid siert immers niet, door een ideeën-pakket, waardoor 

onze stad in concurrentie staat met andere steden.   

De toegankelijkheid van de  strandpolitiepost is voor mensen met een fysieke beperking onmogelijk. 

Dit zowel vanop het strand, door de zachte ondergrond. De toegankelijkheid voor deze mensen de 

strandpolitiepost te willen bereiken vanop de promenade of zeedijk is NIET mogelijk ! 

Dit staat in strijd met het bestuursakkoord van deze meerderheid en bestuursploeg. In punt 206 van 

het bestuursakkoord vinden wij als volgt. “Alle stadsgebouwen moeten toegankelijk zijn. De diensten 

hebben aandacht voor omgaan met autisme en andere beperkingen. Dit verhoogt de toegankelijkheid 

en de klantvriendelijkheid van de stad”. 

Er kan geen twijfel zijn, dat de strand politiepost een stadsgebouw zijnde. 

 

 



 

 

VRAGEN:  

 

➢ Op welke manier wil dit stadsbestuur de toegankelijkheid voor minderinvaliden van de 

strandpolitiepost verbeteren ? 

 

➢ Kent dit stadsbestuur het bestuursakkoord wel ?   

 

 

➢ Zal het stadsbestuur ook in de toekomst meer rekening houden, met de behoeftes van 

mensen met een beperking ? 

 

➢ Onze Burgerpartij stelt voor, om vanop de zeedijk ook promenade genoemd de 

strandpolitiepost toegankelijk te willen maken. Dit is perfect mogelijk, door middels van een 

“brug” die ook geschikt is voor mensen met een fysieke (rolstoelgebruikers) beperking. Ziet 

dit stadsbestuur hierin een mogelijkheid, of is dit te moeilijk ?  

 

➢ Zichtbaarheid is ook toegankelijkheid. Kan het stadsbestuur de strandpolitiepost voorzien 

van zowel een goed zichbare vlag met het logo politie als ook rode kruis ?  

 

Pro-Actief Oostende ziet alvast uit naar uw antwoord, en verblijven met de 

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


