
 

 
 
Aan: 

Stad Oostende 
Algemene directeur 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
E-mail: bestuurszaken@oostende.be 
 
Uw Ref.:                              Ons Ref.:                                   22.12.2021 

        22-12-2021- Noodstroomaggregaat 

 
 

VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 

 
 
Betreft:  Noodstroomaggregaat voor stadhuis ! 
 
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: 
 
Op de gemeenteraad van 20 december 2021 werden de raadsleden geconfronteerd met een 
stroompanne. Het gevolg van deze panne was dat de gemeenteraad moest worden onderbroken. Wij 
concluderen hieruit, dat het stadbestuur even NIET meer operationeel was voor de periode van de 
stroompanne.  
 
Voor onze Burgerpartij is dit een meest gruwelijke scenario. Een stadhuis zou toch voor het minst 
een gebouw moeten zijn, deze bij eender welk scenario operationeel moet kunnen blijven. Het 
besturen van een stad mag in GEEN geval worden onderbroken worden. Zodat belangrijke 
beslissingen kunnen worden genomen en of uitgevoerd, zonder dat de burgemeester op zijn fietsje 
eerst naar zijn thuis moet fietsen.         
 
Dankzij een “noodgenerator” die het stadhuis met de nodige elektrische energie voorziet bij een 
onderbreken van de energielevering moeten wij hierover alvast geen zorgen meer te maken. De 
investering in een noodstroomaggregaat kan er aldus voor zorgen, dat het stadhuis operationeel 
blijft.  
 
Hoe werkt dit: 
 
Nadat de noodstroomaggregaat geïnstalleerd is, volgt een omschakelkast de status van de netstroom 
nauwgezet op. Valt de netstroom uit, dan wordt de generator automatisch opgestart en wordt de 
stroom vanaf dat moment aangevoerd door de noodgenerator. Een stroompanne of black-out hoeft 
vanaf nu geen reden tot paniek meer te zijn! 
 
 
 
 

mailto:bestuurszaken@oostende.be


 

 
 
De investering in een “noodgenerator” blijkt voor onze Burgerpartij naar de toekomst toe een meest 
nuttige investering. Het kan ervoor zorgen, dat het stadsbestuur ook bij een stroompanne 
operationeel blijft, wat toch wel belangrijk is voor het besturen van een stad.  
 
De vernieuwingscoalitie heeft inmiddels evenwel beslist, dat onze schitterde stad een NIEUW 
stadhuis zal krijgen. Laat ons even hierin duidelijk zijn, het is echt wel nodig. Echter zien wij ook in de 
planning van het nieuwe stadhuis, dat er GEEN  “noodgenerator” is voor voorzien.  
 
Nochtans de meerderheid binnen ons democratisch stelsel de oppositie graag verwijt geen eigen 
voorstellen tot verbetering te willen voorleggen. Wil ik toch even duidelijke maken, dat dit binnen 
ons democratisch stelsel NIET zijnde de taak van een oppositie. En toch maakt onze Burgerpartij 
hierbij een uitzondering.  
 
PRO-Actief betekent 'vooruitziend, anticiperend op verwachte ontwikkelingen'. Een PRO-Actief 
beleid wil de problemen vóór zijn.  
 
VRAGEN: 

 

➢ Waarom beschikt het stadhuis van Oostende NIET over een “noodgenerator” ? 

 

➢ Waarom werd een “noodgenerator” NIET opgenomen bij de plannen van het nieuwe 

stadhuis ? 

 

➢ Is het stadsbestuur bereid om te willen investeren in een “noodgenerator” zodat het 

besturen van onze stad ook bij een stroompanne mogelijk blijft ?  

 

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord.  

 
 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


