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1. ALGEMEEN
	 1.1	Het	lokaal	beleid	houdt	zich	aan	het	subsidiariteitsprincipe	en	neemt	geen	initiatieven	
	 die	reeds	bij	het	middenveld	bestaan;	bij	het	uitwerken	van	nieuwe	initiatieven	wordt	het	
 middenveld betrokken.
 1.2 De thema’s “Gezondheid”, “Armoede” en “Diversiteit” zijn transversale thema’s. Dat wil 
 zeggen dat ze over alle beleidsdomeinen heen moeten meegenomen worden vb in onderwijs, 
	 huisvesting,	cultuur,	sport,…	en	niet	 tot	de	bevoegdheid	van	één	schepen	behoren.
 1.3 Participatie : de huidige adviesraden worden niet voldoende gewaardeerd. Sommige van die adviesraden 
	 komen	te	weinig	of	niet	samen	en	hun	expertise	wordt	niet	ingezet	voor	de	juiste	zaken,	het	lijken	verplichte		 															
 nummertjes. Dit moet anders. De adviesraden moeten in ere hersteld worden en er moet nagedacht worden   
	 over	andere	aanvullende	manieren	van	participatie	van	burgers.	We	denken	vb	aan	tijdelijke	themagerichte	
	 (vb	de	haven,	armoede,..)	adviesraden	waarin	het	middenveld	en	ook	spilfiguren	betrokken	worden.	Ook	de		 	
	 participatie	van	kinderen	moet	bekeken	worden.
 De invulling van de wijkraden moet herbekeken worden, we zijn niet tevreden zoals het nu loopt.

2. VERENIGINGSWERK (het gaat over het georganiseerd en gestructureerd vrijwilligerswerk)
 Om de sociale cohesie in onze stad te bevorderen en om te werken aan warme buurten is het verenigingsleven  
 cruciaal. Als Beweging.net Oostende vragen we om het budget voor het socio-cultureel verenigingsleven 
 te behouden, zeker te indexeren en eventueel te verhogen. Verder vragen we dat het lokaal beleid inzet 
 op andere ondersteuning van het verenigingsleven (socio-culturele, sportverenigingen ea) vb bekendmaking 
 van de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en zo helpen bij recrutering van vrijwilligers. 

3. ONDERSTEUNING VAN DE WIJKEN
 3.1 Er moet ingezet worden op wijkwerking.	We	vragen	dat	de	experimenten	in	Oud-Centrum	en	Westerkwar-			
	 tier	(aanstelling	van	een	buurtwerker die het cement in de wijk is) verder gezet worden en uitgebreid worden   
 naar andere wijken.
	 3.2	Het	reglement	“Wijk	in	Beweging”	gaat	momenteel	zijn	doel	voorbij	,het	is	een	verworven	recht	geworden			
	 voor	bepaalde	initiatieven	en	moet	hervormd	worden.

4. SOCIALE PREMIES & MANTELZORGWERKING
	 4.1	Stad	Oostende	heeft	heel	wat	sociale premies.	Het	probleem	is	echter	dat	de	bedragen	niet	automatisch		 	
 geïndexeerd worden en ten tweede dat een minderheid van de burgers zijn rechten kent. Er moet meer ingezet  
	 worden	op	bekendmaking	op	twee	niveaus:	rechtstreeks,	via	de	gekende	communicatiekanalen	van	de	stad	
 en ook via de sociaal werkers.
	 4.2	Enkele	jaren	geleden	heeft	het	Sociaal	Huis	het	budget	voor	mantelzorgpremie	geheroriënteerd	naar	
	 andere	voordelen.	We	vragen	een	duidelijk	signaal	van	onze	lokale	overheid	dat	men	de	mantelzorger	in	
	 Oostende	blijft	steunen	onder	de	vorm	van	een	mantelzorgbeleid.	Dat	kan	samen	met	de	mantelzorgverenigin	 	
 gen opgemaakt en uitgeschreven worden.

MIDDENVELD GEZONDHEID
PARTICIPATIE VERENIGINGSWERK BUURTWERKER

ARMOEDE WIJKWERKING



5. WONEN
 5.1 Oostende moet er alles aan doen om de norm van sociale woningen te behalen. 
 5.2 Voor Zandvoorde willen we betaalbare seniorenwoningen oa appartementen. 
 5.3 Zijn er voldoende woonbegeleiders aanwezig? 
	 5.4	We	pleiten	om	volop	in	te	zetten	op	de	werking	van	het	sociaal	verhuurkantoor	(SVK).

6. DIVERSITEIT
	 Oostende	is	een	stad	met	veel	“aangespoelden”	uit	verschillende	regio’s,	landen	en	continenten.	Deze	
 nieuwe burgers moeten betrokken worden in de samenleving, met behoud van hun eigenheid maar ook 
 met nadruk op respect voor hun nieuwe plichten en voor belangrijke waarden. 
 BN kiest voor meer doelgerichte consulenten (medewerkers die toeleiden naar de juiste stadsdiensten),  
	 buddy’s	(verder	zetten	van	het	initiatief	met	FMDO),	hulpverleners	en	begeleiding	op	maat.	

7. MOBILITEIT
 7.1 De buslijnen moeten herbekeken worden. Alle buslijnen hebben het centrum als doel, maar er zijn 
 onvoldoende lijnen van de ene wijk naar de andere zodat busgebruikers soms heel lang onderweg zijn omdat  
 ze te veel keer moeten overstappen vb om AZ Damiaan te bereiken.
	 BN	wil	inzetten	op	avondbussen
	 7.2	BN	wil	dat	de	stad	inzet	op	een	integraal	fietsbeleid	met	aandacht	voor	elektrische	mobiliteit
  (oplaadpunten) en gedeelde mobiliteit
	 7.3	We	kiezen	voor	investeringen	in	stadsrandparkings	en	in	het	autoluw	maken	van	de	stadskern
	 7.4	BN	is	bezorgd	voor	de	verkeersdoorstroming	aan	de	Konterdamkaai	en	het	Van	Glabbekeplein	na	het	
	 in	gebruik	nemen	van	het	nieuw	politiekantoor,	de	parkings	aan	het	station,…

8. TEWERKSTELLING
	 Oostende	moet	hard	inzetten	op	tewerkstelling	voor	iedereen	en	met	het	accent	op	de	kwetsbare	
	 werkzoekenden	en	in	co-creatie	met	alle	betrokken	partijen	(VDAB,	vakbonden,	werkgeversorganisaties,		
	 maatwerkbedrijven,	welzijnspartners,…).Elk	van	hen	heeft	een	stukje	van	de	puzzel.

9. ARMOEDE 
	 9.1	We	vragen	dat	een	specifieke	ambtenaar	wordt	aangesteld	om	de	“armoedetoets”	(*)	te	doen	bij	ieder		
	 nieuw	initiatief	en	dat	men	de	armoede-organisaties	hierbij	betrekt.
	 (*)	met	een	lokale	armoedetoets	toetst	men	de	gemeentelijke	beleidsbeslissingen	op	hun	effect	op	armoede		
	 en	op	mensen	in	armoede.	Wat	kan	er	anders	om	te	vermijden	dat	er	uitsluiting	ontstaat?	
	 9.2	We	willen	een	evaluatie	van	de	budgetten	die	besteed	worden	aan	kinderarmoede,	de	cijfers	
 kinderarmoede van Oostende moeten dringend beter! Dit is de stad onwaardig.
	 9.3	De	inkanteling	van	het	OCMW	wordt	een	feit.	We	willen	niet	dat	het	sociaal	beleid	hierdoor	aan	belang	i	
 inboet, het moet minstens even hoog op de agenda blijven staan.

10 ALLERLEI
 - Netheid van de stad is prioritair, zowel om Oostende aantrekkelijk te maken voor de toeristen als voor de  
 Oostendenaars. Hier moet een tandje bijgestoken worden.
	 -	We	vragen	om	in	te	zetten	op	parkings	en	faciliteiten/nutsvoorzieningen	(niet	gratis!)	voor	motorhomes
	 -	We	willen	de	zeewijding	herstellen	in	zijn	waarde	als	cultureel	erfgoed	van	de	stad
 - In de plaats van het oude zwembad kiezen we voor een polyvalente ruimte in open lucht, een sport-en 
	 ontmoetingsplaats,	speelplein	en	openlucht-fitnessaccomodatie
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