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VERZOEKSCHRIFT VOOR EEN BESTUURSORGAAN VAN DE STAD OOSTENDE 
. 

 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels René zich te richten aan de 
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. 

 
Motivatie, aanleiding en context : 
 
𝗗𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗹𝗽𝗹𝗲𝗶𝗻현𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘇𝗼𝗲𝗸혁 𝗲𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲혂현𝗲 𝗻𝗮𝗮𝗺 𝗲𝗻 𝗼𝗺𝗱𝗮혁 𝗵𝗲혁 혀혁𝗮𝗱혀𝗯𝗲혀혁혂혂𝗿 𝗽𝗮𝗿혁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮혁𝗶𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗿𝗶𝗷𝗸 혃𝗶𝗻𝗱혁, 𝗼𝗼𝗸 𝗱𝗼𝗼𝗿 𝗼𝗻𝘇𝗲 𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻혀혁𝗲 
𝗶𝗻현𝗼𝗻𝗲𝗿혀, 현𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗷 𝗯𝗲혁𝗿𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝗸𝗲혂𝘇𝗲. 
 
De Speelpleinwerking Oostende is een vaste waarde in het vakantieaanbod van de Stad. Jaarlijks nemen om en bij de duizend verschillende 
Oostendse kinderen deel aan de vakantiewerking. Ook tijdens deze paasvakantie kunnen kinderen en jongeren (°2008-2018) kiezen uit een 
divers aanbod van activiteiten in 4 wijklocaties. 
 
Echter ziet PRO-Actief Oostende een 𝗴𝗲𝗺𝗶혀혁𝗲 kans. Wij zijn vooral dat de kinderen die van het aanbod gebruik maken nog steeds  hun 𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻 
𝗲혁𝗲𝗻 moeten 𝗺𝗲𝗲𝗯𝗿𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻. PRO-Actief Oostende vind iedere 𝗶𝗻𝗶혁𝗶𝗮혁𝗶𝗲𝗳 van de stad Oostende, die de kinderen 혁𝗲 𝗴𝗼𝗲𝗱𝗲 komt meest 𝗽𝗼혀𝗶혁𝗶𝗲𝗳. 
Maar wij zien hierin ook een 𝗴𝗲𝗺𝗶혀혁𝗲 𝗸𝗮𝗻혀.  
 
“𝑴𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒆𝒖𝒘𝒊𝒏𝒈 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒆𝒍𝒑𝒍𝒆𝒊𝒏𝒘𝒆𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈, 𝒌𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒅 𝒆𝒆𝒏 𝒈𝒐𝒆𝒅 𝒗𝒐𝒐𝒓𝒃𝒆𝒆𝒍𝒅 𝒛𝒊𝒋𝒏. 𝒁𝒆𝒌𝒆𝒓 𝒂𝒍𝒔 𝒉𝒆𝒕 𝒐𝒎 𝒈𝒆𝒛𝒐𝒏𝒅𝒆 
𝒗𝒐𝒆𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒈𝒂𝒂𝒕 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒛𝒆 𝒌𝒊𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆𝒏. 𝑾𝒂𝒕 𝒉𝒐𝒖𝒅𝒕 𝒉𝒆𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒅𝒔𝒃𝒆𝒔𝒕𝒖𝒖𝒓 𝒕𝒆𝒈𝒆𝒏, 𝒅𝒆 𝒌𝒊𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒆 𝒗𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 𝒂𝒂𝒏𝒃𝒐𝒅 𝒈𝒆𝒃𝒓𝒖𝒊𝒌 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒏 

𝒕𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏 𝒗𝒐𝒐𝒓𝒛𝒊𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒈𝒆𝒛𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒆𝒅𝒊𝒏𝒈”❓  
 
Dit moet absoluut 𝗻𝗶𝗲혁 duur zijn, maar het moet wel 𝗴𝗲𝘇𝗼𝗻𝗱 zijn. Hier zouden wij van PRO-Actief Oostende graag een aanpassing willen zien. 
Hieromtrent zullen wij een 혃𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸혀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳혁 richten aan de gemeenteraad. 
 

Onze vragen: 
 
 

➢ Is het stadsbestuur willens, de kinderen die gebruik maken van de speelpleinwerking te voorzien van GEZONDE 
voeding ? 

 

 
 
                   Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                             PARTIJVOORZITTER                                               PARTIJSECRETARIS  
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