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VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft: Verwaarlozing van het “KIOSK” gelegen op het Wapenplein 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 verontwaardiging vernemen wij als onafhankelijke burgerpartij de stilstand van het 

onderhoud omtrent de KIOSK gelegen op het Wapenplein van de stad Oostende. Indrukwekkend dat 

de blikvang op het Wapenplein aldus midden in onze schitterende stad een pijnpunt is geworden in 

het oog van de bewonderraars.  

Reeds bijna een jaar geleden, werd het stadsbestuur met namen de bevoegde schepen van 

Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsvernieuwing. Openbare Werken Mobiliteit Bezetting Openbaar 

Domein  Björn Anseeuw (N-VA) op de hoogte gebracht. Een mondige burger wees het stadsbestuur 

reeds op de verloedering.  

De burger kreeg alvast een on-tevredenstellende antwoord in zijn postvak, waarin werd duidelijk 

gemaakt, dat er een studie zal worden gemaakt. Inmiddels gaat het vervel van de kiosk verder door. 

Duizenden toeristen die onze meest schitterende badstad komen bezoeken, krijgen hierdoor een 

negatieve indruk.  

Voor onze burgerpartij strookt deze houding niet met het onderhouden van onze schitterende stad. 

Wij staan in de verantwoordelijkheid om deze ook voor de nakomende generaties netjes te houden. 

De toeristen de indruk te geven, dat wij een stad zijn, die zijn verantwoordelijkheid ook wil opnemen.  

Ook een studie kost geld. De vraag dwingt zich op, of met de kostprijs voor de studie, de renovatie 

niet reeds kan worden gerealiseerd. Wij kunnen ons niet vinden in de houding van dit stadsbestuur, 

die blijkbaar geen vertrouwen heeft in onze eigen stadsdiensten. Een beetje schuurpapier en een 

laagje verf kan reeds een ander zicht geven.  

 

 



 

 

Vragen: 

 

➢ Is de studie reeds in opdracht gegeven voor de renovatie van het kiosk ?    

 

➢ Wat is of zal de kostprijs zijn voor deze studie ?  

 

➢ Beschikken de stadsdiensten NIET over schuurpapier en verf, om de onderhoud zelf te 

doen ?  

 

➢ Leegstand is stilstand ! Waarom kan het stadsbestuur de kiosk niet in gebruik nemen voor 

straatmuzikanten die een gezellige sfeer creëren ?   

 

➢ Wanneer zal het stadsbestuur de renovatie opstarten en zien zij deze als voltooid ?  

 

Wij zien alvast uit naar het antwoord, en verblijven  

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


