
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                      Ons Ref.: 0506-2021-WatrOverl.          3 juli 2021 

 

Betreft:  Verzoekschrift aan het orgaan van Stad Oostende conform artikel 28 van de Grondwet, 
artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement van de 
Gemeenteraad. 
 
Geachte leden van het stadsbestuur, 
Beste Raadsleden,  
 
Pro-Actief Oostende als Onafhankelijke Burgerpartij vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René wensen wij onze vragen en voorstellen aan de gemeenteraad van de stad Oostende te 

richten.  

Gelet de klimaatverandering, moeten wij ons voorbereiden op zowel een verdubbeling van de zeer 

warme zomers met een tekort aan regen. Maar niet te min worden wij teven geconfronteerd met 

zware regenval, waardoor een wateroverlast het gevolg is.  

Pro-Actief Oostende zijnde bezorgd, aangezien het ontbreken van voorbereidingsplannen. Onze stad 

werd laatsleden getroffen door een hevige regenval. De rioleringen en afvoerbuizen, konden deze 

grote hoeveelheid water niet meer verwerken. De gevolgen hiervan, volgelopen kelders. Straten 

bleken binnen de kotste tijd, voor het verkeer onbruikbaar.  

Onze burgerpartij wenst het stadsbestuur attent te maken op de problematieken die door de 

klimaatverandering naar voor komen. Onze stad moet zich voorbereiden, om zijn burgers best 

mogelijk te beschermen. Schade moet op een minimum worden beperkt worden.  

In zijn totaliteit zien wij bij de meeste Europese buurlanden de plannen zich te willen voorbereiden 

door middels van een actieplan. Het stadsbestuur zet naar de toekomst in op klimaatneutraliteit. 

Onze burgerpartij kan deze meest wijze beslissing maar toejuichen. De klimaatverandering kan aldus 

niemand meer ontkennen.   

Het creëren van een vlotte afloop voor regenwater bij onweer, blijkt een uitdaging. Hebben de 

stadsplanners NOOIT rekening gehouden, met de klimaatverandering en dus een heel wat meer 

regenwater die de afvoerbuizen niet meer kunnen verwerken.  In deze context lezen wij in het 

KLIMAATPLAN LEEFBAAR OOSTENDE van de stad Oostende slechts drie zinnetjes !  

“Neerslagperiodes worden intenser. Dat zal hogere piekafvoeren in de hand werken en leiden tot 

meer en grotere overstromingen vanuit riolen en waterlopen. De hoge verhardingsgraad van 

materialen op het publieke domein sluiten de doordringbaarheid van neerslag in de bodem af. Dat 

verhoogt bijkomend de kans op wateroverlast”. 

 

 



 

 

  

 

VRAGEN:  

 

➢ Welke maatregelen zal dit stadsbestuur nemen, om een vlotte afvoer van regenwater in onze 

stad te garanderen ?  

 

➢ Is het stadsbestuur bewust, dat de reeds bestaande capaciteiten voor een vlotte afvoer van 

regenwater niet geschikt zijn naar de toekomst toe ?  

 

➢ Ondergrondse parkeermogelijkheden zullen in de toekomst een groter kans oplopen door 

regenwater vol te lopen. Deze tijdelijk niet meer bruikbaar zijn voor het parkeren van de 

voertuigen. Tenzij de ondergrondse parkeermogelijkheden worden voorzien van  

doelgerichte verbouwingen of pompen. Zal het stadsbestuur hiermee rekening houden bij 

het afleveren van een bouwvergunning voor ondergrondse parkeermogelijkheden ?  

 

➢ Bij de nieuwe aanleg van onze wijken en aldus straten, moet aldus rekening gehouden 

worden met rioleringen die ook grotere regenwater capaciteiten kunnen  verwerken. Zal het 

stadsbestuur ook hier rekening houden, en ervoor zorgen dat de rioleringen een grotere 

hoeveelheid regenwater kunnen verwerken ?  

 

➢ Oostende beschikt in de totaliteit over 55 pompstations. Waarvan gedeeltelijk regenwater en 

huisafvoer. De capaciteiten van de grootst pompstation de het water in zee pompt werd 

drastisch vergroot. Toch zien wij, dat bij hardregen deze niet instaat zijnde het regenwater 

naar zee te pompen. Welke maatregelen zal het stadsbestuur hierin nemen ?  

 

Pro-Actief Oostende ziet alvast uit naar uw antwoord, en verblijven met de 

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


