
 

 
Aan: 

Stad Oostende 
Algemene directeur 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
E-mail: bestuurszaken@oostende.be 
 
Uw Ref.:                              Ons Ref.:                                   02.01.2021 

        02-01-2021 VerbodVuurwerk 

 
 

VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 

 
 
Betreft:  VERBOD op aanstaken van VUURWERK . 
 
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. 
 
Motivatie, aanleiding en context : 
 
Op 29 december 2021 publiceerde de stad Oostende op de officiële FACEBOOK pagina het VERBOD 
op aansteken van VUURWERK op de territorium van de stad Oostende. Al was de formulering op de 
bekendmaken omtrent het VERBOD op aansteken van VUURWERK zeer ongelukkig gekozen.  
Burgemeester Bart Tommelien (Open VLD) werd dan ook door onze partijvoorzitter attent gemaakt, op 
de meest weersprekende publicatie. Hij kon zich tevens NIET vinden in de boodschap, en liet deze 
onmiddellijk aanpassen.  Hiervoor onze uitdrukkelijke dank. 
 
Inmiddels kregen wij de informatie, dat de jaarwisseling in Oostende alles bij al rustig verliep. Ook dit 
is een meest schitterend signaal. Inmiddels liet de Lokale Politie Oostende via een perscommuniqué 
in de kaarten kijken.  Onder meer  tussen 22 en 7 uur in totaal 64 interventies. 9 interventies 
draaiden rond nachtlawaai. De agenten traden vooral bemiddelend op, maar moesten in één geval 
toch een proces-verbaal opstellen. Daarnaast waren er drie tussenkomsten voor dronken mensen, 
waarbij twee pv’s werden opgesteld. In de Velodroom in het Maria Hendrikapark werd kort na 3 uur 
een fuif stilgelegd met een ‘fire pit’. Alle aanwezigen gingen na tussenkomst van de politie rustig naar 
huis. Ook op het Cardijnplein werd een samenscholing van zo’n 50 mensen na overleg ontbonden. 
 
Opmerkelijk stellen wij samen met tal van Oostendenaars vast, dat er blijkbaar NUL interventies 
plaatsvonden met betrekking tot het VERBOD op aansteken van VUURWERK. Het was nochtans het 
VERBOD heel zichtbaar, dat tal van Oostendenaars zich daar niet aan hielden. Veel meer nog, 
beschikt onze burgerpartij over audiovisueel beeldmateriaal, waarop duidelijk zichtbaar is dat 
Oostendenaars op het  Cardijnplein te Oostende VUURWERK aanstaken, en de aanwezige 
politiepatrouille erop staat te kijken.  
 
 
 
 

mailto:bestuurszaken@oostende.be


 

PRO-actief Oostende kan zich NIET vinden in een “twee maten & Twee gewichten” systeem. Of 
meer nog in een willekeurig optreden van de Lokale Politie Oostende. Meer nog is het oorzaak voor 
een ontevredenheidsgevoel en zorgt voor verdeeldheid binnen onze stad. Tevens maakt het 
helemaal GEEN zin, om iets te VERBIEDEN om het dan indirect wet te tolereren. Gelijkaardige 
informaties stromen bij ons binnen, op de locatie aan het strand van Oostende.  
 
Het gaat ons tolledig te buiten, dat onkel Willy (fictieve Naam) deze tijdens de eerste “lockdown” een 
GAS-boete kreeg omwille van een inbreuk op de coronamaatregelen. Het VERBOD op aansteken van 
VUURWERK worden dan weer door de Lokale Politie Oostende genegeerd.  
 
 
 
 
VRAGEN: 

 

➢ Werd de lokale politie Oostende op de hoogte gebracht door het stadsbestuur op het 

VERBOD op aansteken van VUURWERK ?  

 

➢ Waarom is de lokale politie Oostende niet opgetreden bij  vaststelling van de inbraak op 

het VERBOD op aansteken van VUURWERK ?  

 

➢ Kan het stadsbestuur/ lokale politie Oostende bevestigen, dat tijdens de interventie op het 

“Cardijnplein” jongeren het VERBOD op aansteken van VUURWERK negeerde ? Waarom 

werd NIET politioneel opgetreden ?  

 

➢ Maakt het enige zin dat het stadsbestuur Oostende overgaat tot het bepalen wat kan, en 

wat niet kan, als de Lokale Politie Oostende deze democratische beslissingen van de 

gemeenteraad negeert ?   

 

➢ Wie heeft het advies gegeven, bij een inbreuk op het VERBOD op aansteken van 

VUURWERK binnen dat de Lokale Politie Oostende NIET worden opgetreden ?  

 

➢ Hoe kan de Oostendenaar toekomstig weten, wanneer door de lokale politie Oostende 

worden opgetreden en of NIET ?  

 

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord.  

 
 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


