
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                     Ons Ref.:            12.10.2021 
  12-10-2021 VraEnsor 
 
 

VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Levende eerbetoon aan “James Ensor” voorstel ! 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan het 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 neemt kennis van de plannen bij het stadsbestuur met betrekking tot de 

kunstenaar James Ensor.   In 2024 zal het 75 jaar geleden zijn dat de Oostendse kunstenaar James 

Ensor overleden is. De stad heeft beslist om de kunstenaar ter eren door een nieuw initiatief 

waarvoor een budget van 600.000 euro klaar ligt. 

Het dierenasiel te Oostende werd in 1929 mee opgericht door kunstenaar James Ensor waardoor hij 

zijn hart voor dieren bewees. Pro-Actief Oostende wil deze meest bekende man een levende 

standbeeld creëren, door middels van een alternatieve voorstel.     

Wij kunnen onze kunststad en de verdiensten van deze meest schitterden kunstenaar beter eren 

door verschillende factoren samen te voegen. De stad Oostende wil samen werken met handelaars 

en horeca, waardoor toeristische producten aan gekoppeld worden zoals een wandeling.  

Onze burgerpartij zijnde van overtuiging dat wij samen het budget kunnen koppelen aan een 

doelstelling die de kunstenaar beter kan eren. Ensor was namelijk een echte dierenvriend, waardoor 

wij deze meest belangrijke link kunnen koppelen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

VOORSTEL: 

Laten bij het vrij gemaakte budget van 600.000 euro koppelen aan het dierenasiel van onze stad. Het 

dierenasiel waarvan James Ensor mee aan de wieg stond. Het kan ervoor zorgen, dat zowel de 

financiële middelen kunnen voorzien voor de nieuwbouw van het  “James Ensor dierenasiel aan zee”. 

Om deze meest schitterende manier kunnen de kunstenaar eren, en gelijktijdig ervoor zorgen dat het 

nieuwe dierenasiel toch kan worden gebouwd. Wie de culturele geschiedenis van onze stad volgt, 

weet alvast dat James daar zeker voorstander van zou zijn.  Laten wij drie vliegen in één klap slaan.  

➢ Bij deze teven onze vraag naar het organiseren van een volksraadpleging met betrekking tot 

ons ingediende voorstel ! 

 

Onze vragen:  

 

➢ Kan het stadsbestuur zich vinden in ons alternatieve voorstel?   

 

➢ Indien NEEN, kan het stadsbestuur meer duidelijkheid over geven?   

 

➢ Is het stadsbestuur willens, te willen overgaan tot een volksraadpleging zoals voorzien in 

de wettelijke bepalingen een duidelijk beeld te schetsen over de wensen van de 

Oostendenaars zoals in de burgerparticipatie voorzien ?  

 

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


