
 

 
 
Aan: 

Stad Oostende 
Algemene directeur 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
E-mail: bestuurszaken@oostende.be 
 
Uw Ref.:                              Ons Ref.:                                   20.12.2021 

        20-12-2021- LoopweideNieuweStad 

 
 

VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 

 
 
Betreft:  Hondenloopweide wijk Nieuwe Stad;  
 
Geachte,  
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 
Wyffels René zich te richten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zoals in artikel 28 van de 
Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur zoals bepaald. 
 
Toelichting: 
 
Het stadsbestuur Oostende onder leiding van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) schrijft zich 
sedert de start van de vernieuwingscoalitie een dienen vriendelijke stad te willen zijn op de vlag.  
Concreet voelen de tal van dierenliefhebbers in Oostende niets van deze meest lege belofte.  
 
Onder meer zien wij dit aan het tal van hondenloopweiden in onze stad, deze niet aan de noden van 
de dieren voldoen. Pro-Actief Oostende maakte dit reeds in een verzoekschrift aan het stadsbestuur 
onder (26-07-2021 HondenLWeide) duidelijk.  
 
Heel wat steden en gemeenten hebben veel interesse in hondenweides, maar leggen deze vaak aan 
zonder zich vooraf goed te informeren. De locatie is vaak de belangrijkste en enige factor waar 
rekening mee gehouden wordt. Investeren in een mooie hondenweide middenin de stad zonder een 
duidelijk reglement schiet het doel voorbij. Dit leidt vaak tot onveilige situaties die de honden niet 
ten goede komen. Zo is niet de grootte van de weide de belangrijkste factor, maar hoe de weide 
georganiseerd is én hoe nauwgezet hondenbaasjes de regels volgen. Oostende investeerde de 
voorbije jaren in heel wat hondenloopweide in onze stad. Echter stellen wij met verbazing vast, dat 
zij NIET voldoen aan de noden van het dier.  
 
Een omheining van de hondenweides is hier voor de veiligheid van de omwonende en ook het dier 
prioritair. Het stadsbestuur heeft aldus in het verleden kennis genomen van de structurele 
problematiek. Verschillende hondenweides beschikken over een omheining, andere weer NIET.   
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Wijk Nieuwe Stad waar heel wat Oostendenaars dicht bij elkaar wonen, en waar aldus heel wat 
huisdieren een veilige haven hebben gevonden beschikt de hondenloopweide over GEEN omheining. 
Gemeenteraadslid Michael Vanhee (VOORUIT) kwam hierover in het verleden reeds tussen. Maar er 
gebeurde NIETS !!! Het raadslid staat immers bekend in Oostende al hebben hij een goede bande 
met heel wat Oostendenaars in zijn stad of wijk. Het ontbreken van een omheining voor de 
hondenloopweide in de wijk Nieuwe Stad zorgt voor een onveilig gebruik voor mens en dier.   
 
Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) koos ervoor, om op de laatste gemeenteraad zijn huisdieren 
bekent te maken. Maar laten wij dan ook eerlijk en transparant zijn. De burgemeester zijn hond 
“Emma” heeft nog NOOIT een hondenloopweide van dichtbij gezien. Hoe zou hij of zijn hond dan ook 
de noden van onze huisdieren moeten kennen? 
 
PRO-Actief Oostende heeft zichzelf het welzijn van onze huisdieren in Oostende niet alleen op de 
vlag geschreven, maar gaat ook actiefs opzoek naar verbeteringen. Voor onze Burgerpartij zijn 
huisdieren een volwaardig familielid, en hebben aldus ook rechten. Een veilige omgeving moet hier 
dan ook kerntaak worden voor dit stadsbestuur. Het streven naar de dieronvriendelijkste stad aan 
zee, kan hierin een motivatie zijn.  
 
 
VRAGEN: 

➢ Is het stadbestuur gewild de hondenloopweiden in onze stad te herstructureren aan de 

noden van het dier ?  

 

➢ Kan het stadsbestuur in de wijk Nieuwe Stad de hondenloopweide voorzien van een 

omheining ?  

 

 

➢ Wanneer zullen deze aanpassingen van start gaan ?  

 

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord.  

 
 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


