
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                     Ons Ref.: 0306-2021-VerkVeilg StormVstr.          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 vragen wij een voorstel tot wijziging. In het kader van een verkeersveilige stad, vragen 

wij de wijziging van het 'beurtelings parkeren' op de Strormvogelstraat ter hoogte van het speel en 

sportplein.  

Omdat de Stormvogelstraat niet breed genoeg is om aan beide zijden van de straat te parkeren, werd 

er vanaf dinsdag 20 augustus 2019 'beurtelings parkeren' ingevoerd. Het stadsbestuur wilde met 

deze beslissing meer plaats creëren voor de hulpdiensten maar vooral voor de brandweerwagens.  

De vlotte bereikbaarheid voor de hulpdiensten speelt immers een grote rol bij het redden van leven, 

als ook het minimeren van schade. Onze Bergerpartij kan zich volledig achter dit standpunt scharen. 

Echter kan en mag dit niet tot gevolg hebben, dat de kleinste in onze samenleving, onze kinderen 

gevaar lopen op een verkeersongeval.  

Pro-Actief Oostende ziet een verhoogt risico op verkeersongevallen, omdat het parkeren aan de kant 

van het speel en sportplein ervoor zorgt dat de kinderen niet vroegtijdig worden gezien. In dit kader, 

hadden wij de bevoegde schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsvernieuwing Björn 

Anseeuw schriftelijk kennis gegeven.  

De schepen liet ons weten, een verkeersdeskundige te willen aanstellen. Tot op vandaag vernemen 

wij echter, dat in dit dossier NIETS zijnde gebeurd. De schepen Björn Anseeuw (N-VA) verbergt zich 

zoals reeds door een tal van Oostendenaars is vastgesteld. Deze nalatigheid verhoogt het risico van 

verkeersongevallen essentieel.  

Het hoge gras in de gracht rondom het speel en sportplein vormt evenmin een groot risico. Ook hier 

wordt de zichtbaarheid voor automobilisten beperkt. Het parkeren aan de kant van het sport en 

speelplein, samen met het hoog groeiende gras als ook het ontbreken van een voetpad samen met 

de hoge snelheid van de automobilisten kunnen wij niet langer aanvaarden.    

 

 

 



 

 

 

VRAGEN:  

 

➢ Werd er inmiddels een verkeersdeskundige aangesteld om de problematiek omtrent de 

verkeersveiligheid te onderzoeken ? 

 

➢ Is de schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsvernieuwing Björn Anseeuw (N-VA) 

bewust van zijn verantwoordelijkheid of blijft de schepen ook verder het hele jaar door in 

een zekere winterslaap ? Ten laste van de veiligheid van onze kinderen ! 

 

 

➢ Is het stadsbestuur gewild, het 'beurtelings parkeren' voor de Stormvogelstraat ter hoogte 

van het sport en speelplein te herbekijken ?  

 

➢ Kan het stadsbestuur de groendienst attent maken, dat het hoge gras rondom het sport en 

speelplein de zichtbaarheid van automobilisten voor  kinderen beperkt. Hier ervoor te 

zorgen, dat het gras steeds kort gehouden wordt ?   

 

➢ In het kader van de verkeersveiligheid aan gevoelige plaatsen, de snelheid rondom het 

speelplein te willen beperken op 30Km/h ?  

 

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  

 


