
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                     Ons Ref.:           11 juli 2021 
   11-07-2021 InfDosStr 
 
 

VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft: Informatiedoorstroom voor de verschillende diensten van de stad Oostende. 
 
 
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:  

Met enige teleurstelling vernemen wij, dat de informatiedoorstroom tussen de verschillende 

stadsdiensten contraproductief werkt. Hierbij richten wij onze aandacht, op de verloedering van onze 

stad en zijn wijken.  

De stad Oostende richten reeds in het verleden een mogelijkheid tot melden van problemen of 

suggesties via de signaalkaart. Wij zien dat deze digitale manier vooruitgang boekt. Ook is niet te 

ontkennen, dat de signaalkaar spoedig wordt opgevolgd.  

En ongeacht deze vooruitgang, zien wij dat de verschillende diensten blijkbaar moeilijkheden hebben 

bij de informatiedoorstroom. Bij vaststelling van een redelijke verontreiniging door de groendienst, 

zijn deze blijkbaar NIET instaat om deze informatie door te stromen naar het Clean Team van de stad 

Oostende.  

De gevolgen van deze contraproductieve werking, is al maar meer zichtbaar in onze stad. Onze 

burgerpartij wil zich hieromtrent ter goede trouw richten aan de raadsleden. Onze stad is een parel 

aan zee. Deze laten verloederen mag geen optie zijn. Heel wat Oostendenaars vonden dan ook de 

weg naar onze burgerpartij. De klachten van onze bewoners zijn dan ook divers. Echter vooral de 

buitenwijken blijken een vergeten domain in onze stad.  

Wij vragen aan het stadsbestuur Oostende te willen werken aan een beter informatiedoorstroom 

tussen de verschillende dienst. Een regelement te willen ontwikkelen, die de verschillende diensten 

dwingen vaststellingen door te stromen. Wegkijken “een ander zal het wel oplossen” past niet in het 

kader van netheid.  

 

 



 

 

 

Vragen: 

 

➢ Is het stadsbestuur bereid om aan een optimalisering van informatiedoorstroom sussen de 

verschillende stadsdiensten te willen werken ?    

 

➢ Heeft het stadsbestuur kennis van de problemen met betrekking informatiedoorstroom 

tussen de verschillende diensten van de stad Oostende ?  

 

➢ Welke maatregelen neemt het stadsbestuur Oostende, om de buitenwijken niet achter te 

laten ?  

 

➢ Regelmatig controles te verrichten door de diensten, en deze ondervindingen te willen 

doorstromen naar de juiste diensten ?   

 

➢ Wijkagenten bij de controles te willen betrekken ook wet reinheid en netheid betreffen ?  

 

Wij zien alvast uit naar het antwoord, en verblijven  

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


