
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:        Ons Ref.: 0306/2021/step             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 is verontwaardigt over de voorkeurpolitiek met betrekking tot de steps. De uitbater van 

de “steps” krijgt zonder twijfels door dit stadsbestuur een voorkeurbehandeling, omdat de 

koophandel plaats vind op het openbaar domain van de stad Oostende. 

In het kader van de rechtvaardigheid is het onaanvaardbaar dat de lokale handelaars, voor de 

gebruik van het openbaardomain wel gebruiksbelastingen moeten betalen. Nochtans de koophandel 

NIET plaats vind op het openbaardomain.  

Onze Burgerpartij kan zich moeilijk vinden in een voorkeurbehandeling van een onderneming die 

helemaal NIET aan de lokale binding voldoen. Teves zien wij een verhoogt risico op ongevallen, 

omdat niet zelden de gebruikers van de steps deze op het openbaar domain laten rondslingeren. 

Gelijktijdig is dit stadsbestuur zeer streng op sluipstorten. Het achterlaten van niet gebruikelijke 

spullen, vorm aldus in een zekere zin ook sluipstorten.   

In het kader van de rechtvaardigheid, zien onze Burgerpartij de noodzakelijkheid om het 

onevenwichtig beleid van dit stadsbestuur te moeten aankaarten. Wij zien de hoedanigheid van 

noodzaak gegrond, en formuleren hieromtrent een tal aan vragen deze een antwoord verschuldigd 

blijven. 

Pro-Actief Oostende wenst evenwel duidelijk te maken, al zijnde wij NIET tegen innovatie in onze 

stad. Zich te willen aanpassen aan een gezonde en moderne stad, is juist de visie van onze 

Burgerpartij. Echter laten u ons toe, dat rechtvaardigheid een speerpunt moet blijven. Voorkeur of 

ook vriendjespolitiek zal steeds voor ontevredenheid zorgen. Dit verklaard uitermate, waarom het 

stadsbestuur in de stadsmonitor een meest slechte score kreeg.  

 

 

 

 

 



 

VRAGEN:  

 

➢ Kan het stadsbestuur meer duidelijkheid geven, waarom de uitbater van de steps NIET 

worden belast voor de gebruik van het openbaar domain ? 

 

➢ Wat is de verklaring, dat lokale handelaars, wel worden belast bij het plaatsen van 

winkelrekjes op het openbaar domain ?  

 

➢ Wat is de verklaring van dit stadsbestuur, dat de lokale uitbaters van de fiets en gocarts 

verhuring, deze evenmin gebruik maken van het openbaar domain ? 

 

➢ In het kader van de stijgende schuldenlast voor de Oostendenaars, vragen wij het 

stadsbestuur, waarom deze de mogelijkheid tot creëren van inkomsten i.v.m. “steps” laat 

liggen ?  

 

➢ Welke maatregelen zal dit stadsbestuur nemen, om het rondslingeren van de “steps” deze 

een verhoogt risico vormen om ongevallen tegen te werken ?  

 

➢ Gelet op de gebruik van “steps” in onze stad, zijnde dit stadsbestuur bevoegd, de gebruik van 

deze tweewielers een stuk veiliger te maken door gebruik van een helmplicht. In dit kader 

zijn reeds Europese buurlanden overgegaan tot deze verplichting. Is het stadsbestuur willens 

deze verplichting ook voor Oostende te willen realiseren ?  

 

➢ Kan het stadsbestuur ons bevestigen, dat de leden van het stadsbestuur GRATIS mogen 

gebruikmaken van de steps in onze stad ?  

 

 

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  

 


