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VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Albert I-promenade te 8400 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:  

Sedert een veel te lange periode, staat de Albert I-promenade te 8400 Oostende in een 

verwaarloosde toetsend. Het aantrekkingspunt van onze schitterden stad, blijkt GEEN visitekaartje zij 

zijn. Veel meer is een verschijning van verwaarlozing, zonder rekening te willen houden met de 

nalatende indruk van onze stad bij de toeristen die onze stad bezoeken.   

Onze burgerpartij kan zich hierin niet meer terugvinden. De vernieuwingscoalitie had nochtans bij 

het begin van deze legislatuur heel wat beloftes uit de hoed getoverd. Beloftes deze uiteraard schuld 

maken. Netheid en of reinheid van onze stad, is het aantrekkingspunt voor de meest toeristen. (zie 

foto) 

De Albert I-promenade te 8400 Oostende siert inmiddels door loskomende tegels, die weliswaar een 

vergroot risico vormen op ongevallen. Tegels die centimeters in de lucht staan, blijkt maar één van 

de vele tekens van verwaarlozing. Inmiddels zien wij nu reeds van voor de zomervakantie, dat de 

natuur onze promenade terug veroverd. Zo moeten wij constateren, dat de handloop van de Albert I-

promenade te 8400 Oostende overwoekerd is met mos. De gebruik van deze handloop blijkt alvast 

voor de mensen niet meer bruikbaar. (zie foto) 

Pro-Actief Oostende wenst erop te wijzen, dat het tijd is voor een opknapbeurt. Laten wij onze parel 

weer blinken, om op deze meest efficiënte manier te kunnen  tonen wie en wat wij zijn. Bij de 

toeristen die ongetwijfeld de motor zijn van onze economie positieve herinnering achterlaten. 

 

 



 

 

 

 

Te willen overgaan, naar onderhoudsvriendelijke materiaal. Een houten handloop, blijkt ongetwijfeld 

een natuurproduct. Echter zou dit stadsbestuur moeten weten, dat ieder natuurproduct naar 

onderhoud vraagt. Het onderhoud blijkt hier alvast een pijnpunt in het besturen van onze stad.  

 

Wij constateren met enige verontwaardiging, dat het stadsbestuur blijkbaar het roer uit de hand 

heeft verloren. Op deze manier blijkt het dan ook onmogelijk om het schip veilig in de haven te 

varen. Een stuurloos schip, blijkt dan ook een veiligheidsrisico in zee.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vragen: 

➢ Heeft het stadsbestuur kennis van de verwaarlozing op de Albert I-promenade te 8400 

Oostende ?    

 

➢ De vorige bestuursploeg concentreerde zich voor de start van de zomermanden op een 

grondige onderhoudsbeurt. Dit blijkt verloren gegaan. Is dit de nieuwe strategie van de 

vernieuwingscoalitie ?  

 

➢ Dit stadsbestuur kiest niet zelden voor een foto in de kranten. Deze foto’s zijn dan 

ongetwijfeld het bewijs voor de verwaarlozing. De lezers van de kranten zien uiteraard niet 

allen de mooie glimlach, maar evening de verwaarloosde site waar de foto werd genomen. 

In deze context willen wij even de vraag richten, of de mandatarissen en of bestuursploeg 

problemen hebben met de gezichtsscherpte ? Of blijkt het meer “het kan mij niet 

bommen”? 

 

➢ Welke maatregen zal dit stadsbestuur ondernemen, om de verloedering tegen te werken  ?  

 

➢ Wanneer mogen de Oostendenaars rekenen op een blinkende parel aan de kust ?   

 

 

Wij zien alvast uit naar het antwoord, en verblijven  

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


