
 

Aan: 

Stad Oostende 
 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

 

Betreft: SCHRIFTELIJKE VRAAG omtrent dierenwelzijn in de stad Oostende. 

21 juni 2021 

Geachte, 

Julie hebben zeker vernomen dat Spike de Mechelse herder van Tommy J. voor deze ik zorgde 

inmiddels overleden is. Op 27 mei 2021 moest ik de beslissing nemen, dat het onverantwoord zou zijn 

de hond te laten afzien. De zelfde dag om 19:25 uur heeft Spike de brug naar de overkant genomen. 

Tommy J. had mij laten weten dat hij een individuele crematie primeert. Ook dit hebben wij aldus 

verwezenlijkt. De as van Spike staat nu immers in afwachting tot Tommy J. uit het PCB mag, in een 

kartonnen doos in mijn kast. Zowel Tommy, Glenn als ook ikzelf, primeren het uitstrooien op het 

domein van Oostende.  De stad waar Spike thuis was.  

In deze context ben ik deze ochtend naar de strooiweide gereden. Laat mij toe heel duidelijk te mogen 

zijn. De strooiweide van ca 15m op 7m is een scheet op de kaart van onze stad. De infrastructuur 

ontbreken. Het was een poging van de vorige bestuursploeg na een emotioneel brief van mijn 

overleden hond “Renzo” deze duidelijk maakte dat een laatste rustplaats voor dieren in onze stad 

ontbreekt. Het vorige stadsbestuur reageerde tevens op druk van twee raadsleden die “Renzo” in zijn 

stelleng volgden.  

Conclusie,  het is niet geschikt voor een laatste rustplaats. De huisdieren in onze stad waarvan 12.774 

geregistreerde honden. De katten werden niet geregistreerd,  waardoor wij mogen vermoeden,  dat 

het aantal veel hoger is. 

De hoedanigheid van noodzaak zijnde aldus gegrond.  Ik wil enerzijds het stadsbestuur sensibiliseren 

een geschikte locatie te willen zoeken. Dit zal tevens de quotum voor de dieronvriendelijkste stad 

behoorlijk goed doen. GAIA liet ons inmiddels weten, dat voor deze legislatuur een nieuwe onderzoek 

is in planning. De vragenlijst voor de berekening en quota werd inmiddels aan de schepen 

overgemaakt.  

Hieromtrent vragen wij van Pro-Actief Oostende,  u te willen inzetten voor de zoektocht naar een  

meest geschikte locatie.  Laten wij samen ervoor zorgen, dat onze huisdieren niet alleen kunnen leven 

in een meest diervriendelijke stad, maar tevens ook een respectabele laatste rustplaats kunnen vinden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hieromtrent onze vragen: 

➢ Is het stadsbestuur bereid, opzoek te willen gaan naar een meest geschikte locatie voor een 

laatste rustplaats voor huisdieren?  

 

➢ Bij de laatste bepaling over de diervriendelijkste stad door GAIA in 2018 haalde de stad 

Oostende een gemiddelde van 52%. Welke maatregelen neemt het stadsbestuur, om onze 

stad diervriendelijker te willen maken?  

 

➢ Dierenpolitie bestond in 2017 nog uit 2 aangeduide agenten. Inmiddels werd door de 

herstructurering hiervoor één politieagent aangeduid, deze over de specifieke scholingen 

beschik. Is de lokale politie Oostende gewild, deze dienst te willen uitbreiden?  

 

➢ 24/03/2005 Verordening Oostende dieren Stedelijke verordening van 24 maart 2005 van  

Oostende betreffende de dieren bepaald in Artikel VI Honden 008. De eigenaar of begeleider 

van een hond moet: A) zijn hond(en) op het openbaar domein voorzien van een halsband en 

aan de “korte” leiband houden. Pro-Actief Oostende stelt vast, dat al maar meer honden aan 

een leiband van 5m of langer  (Rollijn) worden gehouden. Is het stadsbestuur gewild de 

verordening te willen aanpassen, aangezien de definitie “KORTE leiband” moeilijk te bepalen 

blijkt.  

 

➢ In het jaar 2017 organiseerde de stad Oostende  een tal van vrijwilligers voor de 'Hitte Brigade' 

deze patrouilleren de zomermaanden langs geparkeerde auto's om te controleren of er geen 

honden werden vergeten. Zal het stadsbestuur deze meest nuttige actie herorganiseren?  

 

➢ Is het stadsbestuur bereid, de horeca en kleine winkeluitbaters te willen sensibiliseren, in de 

zomermaanden aan de ingang van hun zaak een drinkmogelijkheid te willen voorzien voor 

dieren?  

 

Pro-Actief Oostende wil samen met het stadsbestuur inzetten op een meest diervriendelijke stad. De 

laatste jaren heeft het stadsbestuur hierop ingezet. Dit is een meest positief signaal. Maar wij zijn van 

overtuiging. Het kan nog BETER! Een dierenvriend ben je immers niet door een politieke voorkeur, 

maar vanuit je hart. Dit laat het zeker toe, over de partijgrenzen heen de juiste maatregelen te nemen.  

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                   Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 

 


