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Algemene directeur 
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8400 Oostende 
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        30-12-2021 Lokaal toewijzingsreglement 

 
 

VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 

 
 
Betreft:  Omgeving en milieu / Wonen / Lokaal toewijzingsreglement . 
 
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. 
 
Motivatie, aanleiding en context : 
 
Onze burgerpartij PRO-Actief staat inmiddels bekent voor 'vooruitziend, anticiperend op verwachte 
ontwikkelingen'. Een PRO-Actief beleid wil de problemen vóór zijn. In deze context, willen wij ook 
voor het jaar 2022 verder werken.   
 
Onze burgerpartij had reeds in het verleden een tekort aan opvang voor mensen met een beperking 
op de agenda van de gemeenteraad laten agenderen. Het tekort aan opvang voor deze mensen 
zijnde aldus weliswaar bij de stad Oostende gekend.  
 
Uiteraard heeft de stad Oostende reeds samenwerkingsovereenkomsten gesloten met externe 
partners. Deze leveren ongetwijfeld schitterend werk in onze stad. Toch kunnen wij niet ontkennen, 
dat de woonnood voor deze doelgroep verder bestaat.  
 
PRO-Actief afdeling Oostende neemt kennis, dat de gemeente Gistel op de gemeenteraad van 23 
december 2021 de wijziging van het  Lokaal toewijzingsreglement hebben goedgekeurd. Deze 
wijziging zal toekomstig rekening houden met de toewijzing voor  sociale woningen. Mensen met een 
beperking krijgen aldus toekomstig voorrang.  
 
De gemeente Gistel neemt hier een voorbeeld rol in. Onze stad kan hier ongetwijfeld het voorbeeld 
van onze buurtgemeente opvolgen. Op deze manier, kunnen wij de wachtlijsten voor deze doelgroep 
en aldus de woonnood voor mensen met een beperking gedeeltelijk wegwerken.   
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VRAGEN: 

 

 

➢ Is de stad Oostende willens, het  lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen te 

willen herzien, waarbij rekening worden gehouden met de woonnood voor mensen met 

een beperking ?  

 

➢ De stad Oostende wil volgens het bestuursakkoord 2019-2024 van Open Vld, N-VA, Groen 

en CD&V stelt heel wat ambitieuze plannen voor. Zoals in punt: 225 als volgt is bepaald. 

Het aantal sociale woningen wordt verhoogd om minstens het bindend sociaal objectief te 

behalen. We werken aan een goede spreiding van sociale woningen in Oostende. Maar 

toch meer rekening te willen houden voor mensen met een beperking ?  

 

➢ Aldus te willen overgaan tot een wijziging van Omgeving en milieu / Wonen / Lokaal 

toewijzingsreglement, en aldus voorrang te willen volstrekken voor mensen met een 

beperking ?  

 

 

 

 

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord.  

 
 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 

 

 


