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VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Borstbeeld van Leopold II op het Oostendse Clementinaplein ! 
 
 
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:  

Gelet de diefstal van het van het borstbeeld van Leopold II op het Oostendse Clementinaplein te 

Oostende. Pro-Actief Oostende als onafhankelijke burgerpartij kreeg heel wat verontwaardigde mails 

in zijn postvak. Heel wat Oostendenaars zijn de criminele handelingen van de actiegroep “De Stoete 

Ostendenoare” meer als beu.  

Is "De Stoeten Ostendenoare" nog een actiegroep of toch maar een criminelen organisatie ? 

Hieromtrent en op vraag van een grote aantal Oostendenaars vragen wij met Pro-Actief Oostende  

aan de gemeenteraad Oostende een duidelijk standpunt te willen innemen. Diefstal = diefstal 

ongeacht de motivatie. Het is namelijk perfect mogelijk een standpunt te willen innemen en of een 

teken zetten conform de wetgeving.  

De actiegroep De Stoete Oostendenoare heeft de actie opgeëist en liet weten dat dit gebeurde naar 

aanleiding van een videoboodschap van Wouter De Vriendt (Groen) die enkele weken geleden zei dat 

een eerbetoon aan Leopold II niet thuishoort in de straten. Actievoerder Piet Wittevrongel, die zich 

de geestelijke vader noemt van de De Stoete Ostendenoare reageert: “Ik ben niet verrast omdat het 

was aangekondigd.”BRON: NIEUWSBALD 

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) reageert scherp: “Aanvankelijk dachten we dat de 

stadsdiensten het tijdelijk verwijderd hadden om het te reinigen of te herstellen. Al snel bleek dat dit 

niet het geval was en dat het beeld gewoon gestolen werd. Dat is ontoelaatbaar en tegen alle 

normen in. Het beeld staat op het openbaar domein en werd daar ontvreemd. De politie stelde een 

proces-verbaal, er komt een klacht wegens diefstal en een onderzoek.” BRON: NIEUWSBALD 

Voor onze burgerpartij stellen zich heel wat belangrijke vraag:  

 



 

Onze vragen: 

 

➢ In het verleden werden de standbeelden van Leopold II doelwit van vandalisme en of 

diefstal. Hieromtrent werden ook in het verleden door de lokale Politie Oostende een PV 

opgemaakt. Echter stellen de Oostendenaars vast, dat er weinig gevolg werd aan gegeven. 

Wat is de stand van zaken omtrent deze feiten ?  

 

➢ Ongeacht de scheiding der machten kan de burgemeester van de stad Oostende de 

procureur vragen strenge straffen te eisen en gevolg te willen geven aan een grondig 

onderzoek. Is de burgemeester van Oostende willens deze te doen?  

 

➢ Weet dit stadsbestuur eigenlijk nog wat er bij de Oostendenaars leeft en wat er in onze stad 

gebeurd? Gelet op: “Aanvankelijk dachten we dat de stadsdiensten het tijdelijk verwijderd 

hadden om het te reinigen of te herstellen” Aldus Bart Tommelein. 

 

➢ Onze burgerpartij stelt dat “De Stoete Ostendenoare” meer een criminele organisatie te zijn 

als een actiegroep. Is het stadsbestuur nog steeds willens met deze criminele organisatie in 

overleg te gaan, of wordt dit geweigerd ?  

 

➢ Aangezien de Oostendenaars eigenaar zijn van de vele stadbeelden en aldus slachtoffer zijn, 

is het stadsbestuur gewild de lokale politie Oostende te willen sensibiliseren meer aandacht 

te besteden om het eigendom te willen beschermen ?  

 

➢ Wat zal het stadsbestuur ondernemen om ervoor te zorgen dat een einde komt aan deze 

terugkerende problematiek ?    

 

Wij zien alvast uit naar het antwoord, en verblijven  

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


