
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                      Ons Ref.: 0306-2021-AsielBKVK.          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.  

Het dierenasiel “Het Blauwe Kruis van de Kust” is aan vernieuwing toe. De thuisloze dieren verblijven 

inmiddels in een contra optimale omgeving. Dit werd laatsleden duidelijk, bij de wateroverlast door 

een zware regenbui. Niet alleen de Oostendenaars kampten met de wateroverlast in onze stad, maar 

evenmin het asiel te Oostende. 

De thuisloze dieren stonden plot met de pootjes in het water. Net zoals de houding van dit 

stadsbestuur, die plots van de reeds gegeven belofte het dierenasiel financieel te willen steunen bij 

de bouw van een nieuwe asiel te Oostende. Belofte maakt schuld, of is het voor dit stadsbestuur 

belofte is niets waard?     

Pro-Actief Oostende kan zich NIET vinden in de houding van dit stadsbestuur.  Ondertussen heeft het 

Blauw Kruis ruim ca.400.000 euro verzameld en ook de bouwvergunning is recent nog verleend. 

Maar het huidige stadsbestuur meent, anders dan het vroegere stadsbestuur, momenteel geen 

middelen te hebben voor de bouwsubsidie.  

In de kranten: Aan de basis van de nieuwe gebouwen ligt een unieke actie op 

www.dierenasieltekoop.be. Daar werd het huidig asiel ‘virtueel’ verkocht. Iedereen kan trouwens 

nog steeds een raam, deur of zelfs hondenhok kopen waarbij de naam van de koper in het nieuwe 

gebouw zal vereeuwigd worden. Het bestuur kwam destijds met het stadsbestuur overeen dat voor 

elke euro die werd besteed, de stad er een euro bovenop schenkt, weliswaar met een maximum van 

500.000 euro. 

Inmiddels hebben wij echter vernomen, dat de onderhandelingen reeds één jaar geleden zijn. 

Gesprekken zijn zonder enige twijfels stilgevallen. Dit is niet in de zin van de dieren in het asiel, die 

plots het slachtoffer dreigen te worden.  

 

  

 



 

 

VRAGEN:  

 

➢ Wanneer zal het stadsbestuur weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten ? 

 

➢ Beperkt budget, blijkt de excuses voor de nalatigheid tegenover de dieren. Wil dit 

stadsbestuur ook verder werken aan een dierenvriendelijke stad zonder ervoor te zorgen dat 

de dieren bij regen NIET in het water komen te staan ?   

 

 

➢ Onrechtvaardige verdeling. ARKTOS vzw ontvangt in deze legislatuur zowat meer dan 1,2 

miljoen euro subsidies. Het dierenasiel moet het echter doen maar 21.000 Euro jaarlijkse 

subsidies. Beide leveren schitterend werk in onze stad. Waar blijft het evenwichtig beleid  ?  

 

➢ Onze Burgerpartij kan zich van de indruk niet ontzeggen, dat Oostende en Antwerpen niet 

zover uit elkaar liggen. Een vzw deze goede contacten heeft naar dit stadsbestuur wordt 

blijkbaar beloond met een subsidieregen. Welke verklaring kan het stadsbestuur ons geven ?   

 

➢ De door het stadsbestuur voorgestelde plannen, zijn voor het dierenasiel niet haalbaar. Een 

renteloze lening moet dan toch worden terug belaad worden. Echter beschikt het dierenasiel 

niet over de financiële middelen om deze lening terug te betalen. Het stadsbestuur verwijst 

naar het reeds bestaande kapitaal van 800.000 euro, maar weet evenmin dat het nieuwe 

asiel 1.5 miljoen euro zal kosten. Het gepaarde is aldus bij de nieuwbouw reeds opgebruikt.    

Zal het stadsbestuur hiermee rekening houden ?  

 

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  

 


