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Uw Ref.:                              Ons Ref.:                                   26.12.2021 

        26-12-2021- KerstMarktWIP 

 
 

VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 

 
 
Betreft:  Kerstmarkt “Winter in het park” sluit de deuren ! 
 
Geachte,  
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 
Wyffels René zich te richten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zoals in artikel 28 van de 
Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur zoals bepaald. 
 
Toelichting: 
 
Op 25 december 2021 besliste de uitbater van “Winter in het park” te Oostende de deuren van de 
kerstmarkt te sluiten. Dit gebeurde nadat het Overlegcomité woensdag besliste om bepaalde 
maatregelen te verscherpen met het oog op de omikronvariant van het coronavirus. Na de publicatie 
van het nieuwe Koninklijk Besluit werd vrijdag en zaterdag overlegd tussen de stad Oostende, de 
veiligheidsdiensten en de organisatoren. 
 
Opvallend stellen wij vast, dat reeds voor de nieuwe strengere maatregelen verschillende steden en 
gemeentes kozen om de kerstmarkten NIET te laten doorgaan. Het stadbestuur Oostende koos 
echter om de kerstmarkt  in onze stad wet te laten doorgaan. Hiermee koos het stadbestuur voor het 
risico in plaats voor de zekerheid.   
 
Heel wat kleine ondernemers investeerden op basis van de beslissing die het stadbestuur had 
genomen de kerstmarkt te laten doorgaan. Met de plotse sluiting, blijven zij die het reeds moeilijk 
hebben op de geïnvesteerde goederen zitten. Sommige van deze die voor een gezellige sfeer zorgden 
in onze stad worden slachtoffer en zien zich geconfronteerd met een mogelijke faillissement.   
 
In het verleden werden wij reeds in een ander dossier door het stadsbestuur Oostende 
geconfronteerd  met het feit, dat het spreekwoord ‘Belofte maakt schuld’ door de meerderheid niet 
zijnde gelend. Dit maakt ons ontzettend  ongerust. De kans dat de kleine ondernemers plots de 
lasten moeten dragen voor het risico waarvoor dit stadsbestuur hebben gekozen.  
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Aangezien dit stadsbestuur gekozen heeft, om de leefloners onder 25-jaar coronasteun te geven  
zonder dat zijzelf er achter hebben gevraagd.  Kunnen wij op gelijkaardige manier ook de klein 
ondernemers van het “Winter in het park” de nodige steun geven.  Dit baard zonder enige twijfel de 
rechtlijnigheid.  
 
Tevens stellen wij vast, dat Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) in de gemeenteraad een 
pleidooi hielt tegen belangenvemenging. Hierbij ging het enerzijds  om het uitoefen van een beroep, 
anderzijds het mandaat in de gemeenteraad. Gemunt was dit pleidooi op het vermengen van de 
beroepsfunctie als directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij en een mandaat in de 
gemeenteraad. Volgens de burgemeester vormde dit een belangenvermenging.  
 
Dat de uitbater en organisator van “Winter in het park” ook fractievoorzitter is van de partij deze de 
burgemeester stelt en ook over een mandaat beschikt in de gemeenteraad, blijkt voor de 
burgemeester dan weer GEEN belangenvermenging te zijn. Wij spreken aldus uit, wat heel wat 
Oostendenaars als ook gemeenteraadsleden reeds denken.   
 
Hieromtrent hebben wij vragen, zodat de ondernemers en de Oostendenaars meer duidelijkheid 
krijgen.  
 
 
VRAGEN: 

 

➢ Heel wat gemeentes en Steden hebben ervoor gekozen om de kerstmarkten niet te laten 

doorgaan. Het stadsbestuur Oostende koos echter de kerstmarkt wel te alten doorgeen. 

Had deze beslissing direct of indirect te maken met het feit, dat de uitbater van “Winter in 

het park” ook fractievoorzitter is van Open VLD en aldus deel uitmaakt van de 

meerderheid als ook over een politieke mandaat beschikt in de gemeenteraad  ? 

 

➢ Is er een compensatie voorzien, voor de uitbaters van de vele kraampjes die plots hun 

investering zien te verliezen ?  

 

➢ Welke ondersteuning zal dit stadsbestuur voorzien, om de uitbaters van de kleine 

kraampjes die met veel engagement voor een gezellige kerstsfeer hebben gezorgd    ?  

 

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord.  

 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


