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VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Hulp voor personen met een beperking ! 
 
 
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:  

Niet de eerste keer, dat onze burgerpartij vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels René 

het ontbreken van adequate hulverlening tracht duidelijk te maken. Oostende laat mensen met een 

mentale beperking in de regen staan. Het betreurd ons, dat dit stadsbestuur geen aandacht wil 

geven, aan de meest kwetsbare in onze samenleving.  

Het armoedebestedingsplan blijkt hier de excuses voor nalatigheid. Pro-Actief Oostende wil 

herhaaldelijk het stadsbestuur sensibiliseren om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving 

de nodige hulp te bieden. Het stadsbestuur wijst graag naar het doorgroeihuis waar mensen zonder 

perspectief als ook daklozen terecht kunnen.  

Het doorgroeihuis in Oostende kan voor verschillende mensen zeker hulp bieden. Echter zien wij in 

de realiteit, en verblijfplaats van menen met een ernstig drugs of alcohol probleem hiervan gebruik 

maken. Dit verklaard ook de vele tegenwind van de omwonende. Pro-Actief Oostende wil hier 

duidelijk in zijn. Ook deze mensen hebben het recht op hulpverlening. Echter willen wij onze 

prioriteiten leggen, op deze mensen die voor hun situatie niets kunnen.  

Niet de eerste keer, dat onze voorzitter de verantwoordelijkheid deze het stadsbestuur tracht te 

ontlopen op zich neemt. Niet de eerste keer, dat onze voorzitter een mens met een mentale 

beperking een slaapplaats geeft. Niet de eerste keer, dat onze voorzitter deze mensen voorziet van 

levensmiddelen en ook nieuwe kleding. Het hart op de juiste plaats komt duidelijk tekort bij de 

meerderheid in het halfrond van deze gemeenteraad in Oostende.    

 

 

 



 

 

Quincy D. een 19-jarige jongen met een mentale beperking herkent door het VAPH vind in onze stad 

geen adequate hulpverlening. Deze jongen komt uit een moeilijke familiare situatie, waarbij de 

moeder haar kind heeft verstoten. Waarvan de vader kampt met een alcohol problematiek. 

Doorverwezen van “pier naar pol” blijkt het lot van deze jongen ongehoord. Dit gebaar is een 

mensen onwaardig! Het doorgroeihuis van de stad Oostende blijkt dan ook niet de juiste plaats voor 

een jongen met een mentale beperking.  

Wakker worden in het doorgroeihuis door een prik in de rug van een reeds gebruikte naald, is zeker 

niet wat deze jongen met tegenkomen. “Als gezonde mensen in het doorgroeihuis gevaar lopen op de 

gezondheid, moeten wij er over nadenken het doorgroeihuis te sluiten. Het is een door het 

stadsbestuur gefinancierde Hell-Hole met doelstelling deze mensen van de straat te halen om de 

schijn te waren alles is in orde in de stad”. Aldus Wyffels René 

De vorige bestuursploeg had nochtans de problematiek op de agenda gezet. Het alternatieve project 

waar mensen met een beperking een veilige haven konden vinden was doordacht een voorbereid. De 

plaats, als ook de financiering van dit meest positieve project werd door de vernieuwingscoalitie van 

de tafel gevaagd.  

 

Onze vragen:  

 

➢ Waarom werd het project uit de vorige legislatuur van de tafel gevaagd ?  

 

➢ Wanneer gaat het stadsbestuur prioriteit maken voor mensen met een mentale beperking  

?  

 

➢ Kan het project weer op de agenda worden geplaatst ?  

 

➢ Hoelang moeten Oostendernaars met het hart op de juiste plaats nog het werk doen van 

het stadsbestuur  ?  

 

➢ Kan het stadsbestuur het object op de Torhoutsesteenweg 27 in Oostende omvormen in 

een opvang voor mensen met een beperking ?  

 

 

   Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 
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