
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                     Ons Ref.:            13.08.2021 
  13-08-2021 GevaZee 
 
 

VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Sensibilisatie campagne gevaren van de zee ! 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan het 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:  

Pro-Actief Oostende is geraakt door de tragische gebeurtenissen van 12 augustus 2021  waar een 

vermiste jongen (17) na urenlange zoektocht voor Oostendse kust dood teruggevonden werd. Wij 

willen vooral onze oprechte deelneming aan familie en vrienden uitspreken bij de tragisch 

verdrinking van het jonge slachtoffer. Mijn gelijktijdig onze dank aan de enorme inzet van de 

hulpdiensten bekrachtigen.  

Eén slachtoffer, is er altijd één teveel. Uiteraard is het voor ons zeer moeilijke, dergelijke 

gebeurtenissen te voorkomen. Toch dragen wij als kustbewoners en meer het stadsbestuur een 

verantwoordelijkheid om de vele toeristen over de gevaren van de zee bewust te maken.  

De Oostendenaars  en de mensen die aan de kust leven en wonen, kennen de gevaren van onze zee. 

Wij hebben er mee geleerd te leven. Dit is bij de vele toeristen echter NIET het geval. Zij die onze 

schitterende stad komen bezoeken, en willen genieten van ons mooi strand, kennen deze gevaren 

niet.  Hier willen wij als onafhankelijke burgerpartij het stadsbestuur sensibiliseren voor een info 

campagne deze ervoor zorgt, dat de toeristen over de gevaren van de zee worden ingelicht.  

Het plaatsen van infobordjes in drie talen aan de vele verdwaalpaaltjes kan hier een mogelijkheid 

zijn. “De zee is geen zwembad” kan de vele toeristen de gevaren van de zee bewust maken. Wij zijn 

van overtuiging, dat een info-campagne zeker hel leven van mensen kan redden. Laten wij samen 

over de partijgrenzen heen, geen tijd verspillen. Want tijd is het meest belangrijke bij het redden van 

leven.  

 

 

 



 

 

Onze vragen en suggesties:  

 

➢ Is het stadsbestuur van Oostende bereid om de verdwaalpaaltjes met de nodige informatie 

te voorzien die de gevaren van de zee verduidelijken ?  

 

➢ Kunnen de strandredders hierbij worden betrokken, omdat zij over de meeste ervaringen 

beschikken deze informatie over de gevaren van de zee te verduidelijken  ?  

 

➢ Tijd is de meest belangrijke factor bij de zoektocht naar drenkelingen. Kunnen wij erover 

nadenken, om bij de zoektocht naar deze mensen gebruik te willen maken van droons  ?  

 

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


