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VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Burgerparticipatie door middels van verzoekschriften ! 
 
 
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:  

Burgerparticipatie in het kader van artikel 28 van de Grondwet als ook artikel 304 §2 van het decreet 

lokaal bestuur is een belangrijke schakel naar de burgers toe. De geest van deze participatie is het 

inplanteren als ook motiveren de burgers bij een bestuur te willen betrekken.  

De realiteit blijkt dan toch meer een door het bestuur met schitterende en opvallende kleuren  

gespiekte LEGE doos. Een verzoekschrift van een burger is gericht aan het stadsbestuur. De 

gemeenteraad is hier het hoogste orgaan. Het blijkt dan een meest tactische zet, om het 

verzoekschrift door het burgemeester en schepencollege in behandeling te nemen. Om dan in een 

achterkamer tot een antwoord op het verzoekschrift te willen komen deze door de gemeenteraad 

wordt goedgekeurd.    

Burgerparticipatie kan uitsluitend werken op een transparante manie. Het absolute tegendeel is 

hierin het geval. Het hoogste orgaan van een stadsbestuur namens de gemeenteraad moet zich 

uitspreken over dit verzoekschrift en NIET over een door het college van Burgemeester en schepenen 

geformuleerde antwoord.  

In het kader van volledige transparantie dient het verzoekschrift evenmin worden gepubliceerd in de 

agenda van de gemeenteraad. De excuses dit NIET te doen omtrent de wet op de privacy en 

persoonlijke levenssfeer is niet relevant. Omdat het verzoekschrift en het antwoord na de 

gemeenteraad wel worden gepubliceerd.  

 

 



 

  

Vragen: 

➢ Transparantie is het toverwoord van deze vernieuwingscoalitie. De realiteit geeft 

weliswaar een ander zicht op de praktijken in Oostende. Is het stadsbestuur willens de 

transparantie van verzoekschriften door burgers te willen bespreken op de gemeenteraad 

zoals het de geest van de burgerparticipatie voorziet  ?    

 

➢ Laagdrempelige burgerparticipatie moet het doel zijn. Op vandaag moeten burgers het 

formulier op de website van de stad Oostende gaan zoeken. Om deze dan over te gaan tot 

download. De formulieren moeten in een volgende stap worden ingevuld. Nader moet het 

ingevuld formulier worden gescand om dan in een laatste stap worden verzonden naar 

bestuurszaken van de stad Oostende. Conclusie 5 stappen om een verzoekschrift aan het 

stadsbestuur te richten.  Waar ziet het stadsbestuur de definitie “lage-drempel” ?  

 

➢ In het verleden werden reeds verschillende verzoekschriften aan het stadsbestuur gericht. 

Minder dan 3% van de verzoekschriften en over voorstellen werden inmiddels 

verwezenlijkt. Als voorbeeld geven wij even de strandpolitiepost deze door 

DeOostendenaar (ObP) werden voorgesteld onder de naam “Safe Beach”. In dit voorstel 

maakte de burgerpartij in Oostende de problematieken van een samenwerking tussen de 

verschillende diensten duidelijk. Waarom heeft dit stadsbestuur problemen om voorstellen 

van burgers deze worden gerealiseerd als deze te kenmerken ?  

 

➢ Gaan lopen met de pluimen van een ander!!! Dit blijkt de strategie van de 

verkiezingscoalitie. Zal het stadsbestuur ook in de toekomst, de zelfde strategie volgen, om 

met de pluimen van een ander te gaan lopen  ? Kwa burgerparticipatie werkt dit alvast 

contraproductief ! 

 

➢ In het kader van VOLLEDIGE transparantie zoals in de geest van het gemeentelijke decreet 

voorzien, kan dit stadsbestuur tevens de agenda van de GR transparanter publiceren. 

Zodat ook voor de Oostendenaars de verschillende agendapunten duidelijk worden  ?   

 

 

Wij zien alvast uit naar het antwoord, en verblijven  

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


