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Stad Oostende 
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Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
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   11-07-2021 StrMuzk 
 
 

VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft: Straatmuzikanten of straatkunst creëert een sfeer van gezelligheid. 
 
 
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. 

Redenen:  

Pro-Actief Oostende wenst het stadsbestuur warm te maken voor een gezellige stad. Oostende is 

een van de weinige steden in Europa waar straatkunst of muzikanten zich niet aangetrokken voelen. 

Wij betreuren dit zeer, omdat het een gezellige sfeer creëert.  

Daarom richten van vandaag ons verzoekschrift aan het stadsbestuur om deze mogelijkheid voor 

kunst op onze straten in overweging te willen nemen. Uiteraard zal dit niet in alle straten van onze 

stad mogelijk en of welkom zijn. Maar het centrum kan weliswaar een geschikte plaats zijn waar 

kunst tot bij de mensen worden gebracht.  

In verschillende steden, wordt hiervan gebruik gemaakt. Straatkunstenaars of muzikanten kunnen en 

DAG-vergunning aankopen. Deze zijn verkrijgbaar voor een kleine vergoeding, nadat de ambtenaar 

zich hebben overtuigt dat de kunst deze worden voorgedragen niet storend zijn voor de omgeving en 

bewoners.  

Deze creëert niet alleen een warme en gezellige stad, maar ook inkomsten. Voor onze burgerpartij 

alvast een debat waard. Wij herinneren ons met een glimlach aan de vele Grondschilderij in Keulen 

(Duitsland). Zie Foto:  



 

 

Vragen: 

 

➢ Staat dit stadsbestuur open voor dergelijke vorm van straatkunst ?    

 

➢ Indien ja, is het stadsbestuur samen met de dienst toerisme gewild deze kunstenaars naar 

Oostende te willen hallen  ?  

 

➢ Oostende kunst stad in Vlaanderen blijkt hierin een kader voor de verschillen  ?  

 

➢ Kleurrijke stad, is een stad deze door zijn kleurenrijkdom het verschil kan maakt. Hiervoor 

streven blijkt een mogelijkheid, ook voor dit stadsbestuur  ?   

 

 

Wij zien alvast uit naar het antwoord, en verblijven  

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


