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PRIORITEITENNOTA ACW OOSTENDE 2012 – 2018 

 ‘Oostende veilig, leefbaar en betaalbaar! 
 
 

Inleiding. 
 
 
Het resultaat van de bevraging van bestuursleden en de enquête op internet resulteert in 
een prioriteit voor vier thema’s:  
1.- Betaalbaar wonen 
2.- werk 
3.- zorg voor jong en oud  
4.- kwaliteit van samenleven. Daaronder scoort de rubriek mobiliteit en verkeer zeer hoog, 
naast veiligheid, multiculturele samenleving en ondersteuning van het verenigingsleven. 
 
 
Onder de concretere voorstellen werd volgende top 4 genoteerd: 
*1* langdurig werklozen begeleiden naar job 
*2* parkeren goedkoper voor de Oostendenaar 
*3* parken in centrum veilig houden 
*4* meer steun aan vrijwilligerswerk 
 
 
ACW zou de klemtoon voor het beleid van Oostende in de komende zes jaar dan ook als 
volgt willen leggen.  
 
1. Kwaliteit van samenleven moet voorop staan. ACW verstaat daaronder: 
-  een betere mobiliteit en verkeer, met aandacht voor openbaar vervoer 

(busverbindingen Conterdam en ziekenhuis), en een echt mobiliteitsplan. 
- een goed zorgbeleid met een Sociaal Huis dat zich beperkt tot zijn kernopdracht, met 

prioritaire aandacht voor de groeiende eenzaamheid en het armoedebeleid en met zorg 
ondersteunende initiatieven, betere parkeermogelijkheden voor (thuis)zorgverleners … 

- een seniorenbeleid met aandacht voor openbaar vervoer, specifieke bejaardenwoningen 
in alle wijken van de stad , ondersteuning van de thuiszorg,  ter beschikkingstelling van 
internet voor de ganse bevolking en info ook via de andere kanalen ,    

- een schepen voor ouderenbeleid en sociale zaken. 
- samenwerking tussen stad, OCMW (dat zich op zijn kerntaken moet focussen), en 

middenveld ter bestrijding van vereenzaming. 
- ondersteuning van het verenigingsleven met een overheid die niet in de plaats treedt, 

een wijkkrant die voor alle verenigingen open staat, betaalbare vergaderaccomodatie 
- een verdraagzame en multiculturele samenleving, met integratie van allochtonen 
- een politie die voor de veiligheid instaat, maar ook respect betoont voor de mensen 

(geen arrogantie en racisme, maar dienstbaarheid), die optreedt tegen bendevorming en 
maffia-praktijken, en gas-boetes hanteert voor bestraffing van alle criminaliteit ook 
fietsdiefstallen. 
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- armoedebeleid en daklozenopvang, met oprichting van een platform voor 
armoedebestrijding, het faciliteren van projecten van voedselbedeling en vooral van een 
sociaal kruideniersproject, meer middelen voor budgetbegeleiding, een armoedeplan in 
elke school, een preventiebeleid zoals in de Westhoek. Ook hier kan het  middenveld 
beter betrokken worden. 

- echte inspraak (het kan niet dat commissie van verkeer maar één keer samenkomt)  
 

2. Het beleid moet werk in eigen stad en betaalbaar wonen voor de Oostendenaar 
nastreven.  ACW wil daarom een beleid gericht op (het aantrekken van jonge) 
gezinnen, met: 

- een tewerkstellingsbeleid  ter ondersteuning van langdurig werklozen , verder verdere 
steun aan (lucht)haven, en evaluatie van AGSO en Economisch Huis, … 

- afstemming van het economisch Huis op de streekplannen van Resoc. 
- uitbouw van het Oostendse onderwijs en van de kinderopvangmogelijkheden. 
- een woonbeleid gericht op betaalbare en comfortabele woningen voor de 

Oostendenaars (dat houdt ook in dat er een parkeerbeleid is waar bij er ruimte is voor 
parkeren van de auto in de nabijheid van de woning (huizen met garages zijn 
onbetaalbaar voor jongeren), maar met garageverplichting voor grote 
appartementenprojecten  

- een sociaal woonbeleid: geen afkoop meer van de sociale verplichting, een woonwinkel, 
meer ondersteuning van het sociaal verhuurkantoor, meer sociale huurwoningen met 
een goede mix van sociale huur- en koopwoningen, strijd tegen de huisjesmelkers, 
spreiding van allochtonen, strijd tegen de onveilige huurwoningen  

- stop aan de ongebreidelde toeristische promotorprojecten van grote 
appartementsblokken! 

- een verkeersveilige stad voor alle zwakke weggebruikers. 
 

3. Dit alles moet mogelijk zijn zonder de financiële last op de komende generaties af te 
wentelen: ACW vraagt dan ook een eerlijke lastenverdeling, te weten:  

- Een beter parkeerbeleid met een lagere parkeerkost voor de Oostendenaar, door de 
invoering van een betaalbare parkeerkaart (50 Euro)  

-  een socialer GAS-systeem (met GAS-boetes die geen pestbelasting zijn voor 
Oostendenaars, maar kleine criminaliteit beboeten - zoals bvb in Kortrijk voor 
winkeldiefstallen) 

- zwaardere belasting op tweede verblijven 
- openheid van financies met democratiseren van en glasheldere communicatie over de 

financies van de Autonome Gemeentebedrijven en van het Economisch Huis 
 

ACW vraagt alle democratische Oostendse partijen deze voorstellen te 
bekijken en er rekening mee te houden in de opmaak van hun 
beleidsplannen.  
Het rekent in het bijzonder op de ACW-mandatarissen om deze voorstellen in 
het beleid voor de komende jaren te integreren.  
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Hieronder zijn onze 11 prioritaire beleidsthema’s 
uitgewerkt.  

1. BETAALBAAR WONEN. 
 
Oostende moet meer aandacht geven aan het wonen en zeker aan het wonen van jonge en 
toekomstige gezinnen in de stad. 
 
Aspecten die van belang zijn voor de aantrekkingskracht van wonen in een stad zijn de 
algemene leefbaarheid, speelmogelijkheden voor kinderen, de algemene veiligheid, 
verkeersveiligheid voor (schoolgaande) kinderen, parkeermogelijkheden, groenvoorziening, 
ontspanningsmogelijkheden, een voldoende cultureel aanbod en ondersteuning van het 
verenigingsleven. 
Maar vooral het hebben van werk, de betaalbaarheid en de kwaliteit van het wonen zijn 
daarbij van belang. 
 
Wat het betaalbaar wonen, betreft ziet ACW een aantal verwachtingen niet beantwoord in 
het huidige beleid. 
Er gaat teveel aandacht naar grote appartementsblokken in een zone van 500 meter vanaf 
de kust.  
De vernieuwing van het woonpatrimonium mag niet volledig in het perspectief van 
toenemende bewoning door bejaarden en tweede verblijvers gezet worden.  
Nu worden deze veel te kleine appartementen veel te duur verkocht, zodat die financieel 
niet bereikbaar zijn voor (jonge) gezinnen, noch voor het groeiend aantal (jonge) 
alleenstaanden . Ze worden enkel door bejaarden en toeristen gekocht. Het wegvloeien van 
jonge gezinnen naar de randgemeenten wordt daardoor in de hand gewerkt. 
 
Bij vernieuwing van de wijken moeten bij voorrang kleinschalige betaalbare initiatieven 
gestimuleerd worden, waarbij vooral gemikt wordt op woningen en appartementen die 
minstens twee en drie slaapkamers tellen. 
 
ACW wil daarom de onderstaande krachtlijnen in een woonbeleidsplan zien: 
o halt aan de ongeremde bouw van grote appartementencomplexen in de toeristische 

zone, en garageverplichting voor nieuwbouw(appartementen), en geen 
afkoopmogelijkheden meer voor de sociale verplichting van promotoren; 

o meer steun aan het sociaal verhuurkantoor om zo een beter aanbod te creëren van 
private huurwoningen, en meer sociale huurwoningen. 

o een goede mix van sociale huur- en koopwoningen, gespreid over stad, zonder al te grote 
projecten die gettovorming in de hand werken. 

o een beleid gericht op voldoende kwaliteit van huurwoningen en ter bestrijding van 
huisjesmelkers (een blijvende zorg).  

o het inzetten van gemeentelijke gronden voor huisvesting via erfpachtformules 
o een strategie om de eigen Oostendse bevolking moderne en betaalbare woningen aan te 

bieden, door een grond- en pandenbeleid dat zich niet enkel richt op de grote projecten, 
maar gronden reserveert voor kleinschaliger en gemengde woonprojecten. 

o aangepaste woningen voor bejaarden in de buitenwijken. 
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o Versterking van en uitbreiding van de werking van de stedelijke dienst huisvesting tot 
een echte woonwinkel, met: 

 ondersteuning van de renovatie van het woningbestand door particulieren door advies en 
ondersteuning op het vlak van papierwerk. 

 praktische ondersteuning van bejaarden die hun woning aanpassen om er levenslang te kunnen 
wonen, evenals van mensen met een beperking die hun woning moeten aanpassen. 

 een plan om woningen te screenen op het vlak van leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners, 
en op domiciliering van de bewoners, om zo eigenaars te motiveren om woningen via 
kwaliteitsaanpassing op de huurmarkt te brengen of ter beschikking te stellen van het sociaal 
verhuurkantoor. 

 de opdracht om woningen te screenen om te zien of de bewoners wel gedomicilieerd zijn op dat 
adres. Zo kunnen samenlevingsproblemen beperkt worden.  
 

 

2. WERK voor de OOSTENDSE BEVOLKING.  
 
ACW wil dat Oostende tewerkstelling bevordert …. 
 
Ook wat tewerkstelling betreft,  pleit ACW Oostende voor een permanente samenwerking en 
voor regelmatig overleg tussen middenveld (sociale partners) en politiek . 
 
De politiek moet zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak voor een 
tewerkstellingsbeleid, op basis van een goede afstemming op het streekcharter en de 
streekontwikkelingsintiatieven van SERR en RESOC. 
 
o Via het begeleiden van langdurige werklozen naar een aangepaste en duurzame job. 
- Bvb. door het zoeken op nieuwsoortige sociale economieprojecten in de horeca, 

zorgsector, groene energie, havenactiviteiten, … 
- Stadsregionale samenwerkingsverbanden tussen stad, OCMW, VDAB, vakbonden, en 

werkgevers, waarbij Oostende moet proberen middelen in te zetten rond sociale 
economie. 

o Door het koppelen van ruimtegebruik op de industriezones aan de creatie van 
arbeidsplaatsen.  

o Door het verder investeren in haven en luchthaven en de ontsluiting ervan.  Elke 
beslissing in het kader van het (lucht)havenbeleid moet in functie staan van lokale 
noden, en een meerwaarde op het vlak van tewerkstelling hebben. 

o Door uitbouw van het onderwijs (o.a. via de bijkomende bouwopleiding op bachelor 
niveau), ondersteuning van een campagne voor technisch onderwijs, en een nog 
grotere afstemming van arbeidsmarkt en onderwijs. 

o Door de tewerkstelling in de stadsdiensten, en het opnemen van de regierol voor de 
lokale diensteneconomie. 

o Door het nog verder opdrijven van het totaal aantal en zeker de flexibele 
kinderopvangplaatsen ter ondersteuning van de werkende Oostendenaar. 

o Het integreren van het Oosteroeverconcept dat industrie en bewoning combineert in 
een beleidsplan mobiliteit. 

o De bijsturing van de werking van het Economisch Huis en het Autonoom 
Gemeentebedrijf naar meer democratische controle. Het Economisch Huis moet zich 
daarbij beter richten op het zesjaarlijkse streekpact van het Resoc. 
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3. EEN STERK ZORGBELEID. 
 
Participatie, Inspraak en informatie van en naar ouderen moet beter.  
 
ACW pleit inzake het seniorenbeleid voor een permanente samenwerking tussen stad, 
middenveld en OCMW. 

 De ouderenverenigingen moeten erkend worden als volwaardige gesprekspartners voor 
het seniorenbeleid in stad, en ze moeten allemaal opgenomen worden in de 
seniorenadviesraad. 

 Het sociaal Huis kan de middelen die geïnvesteerd worden in uitstappen en optredens 
beter gebruiken door ze te investeren in een informatiebeleid naar senioren, die geen 
informatie opnemen die langs internet verspreid wordt, en ter ondersteuning van het 
verenigingsleven van de senioren. 
 

Zorgbeleid dat inspeelt op de behoeften van de senioren 

 Het reglement voor de mantelzorgpremie moet versoepeld worden. Meer mensen dan 
de huidige 220 moeten recht hebben op deze premie. 

 Ondersteuning van de organisaties die werken aan betere mobiliteit van zorgafhankelijke 
personen, zoals de vzw Minder Mobielen centrale. 
 

En op de kansengroepen! 

 Er kan meer aandacht gaan naar gezondheidspromotie bij kansengroepen: rookstop, 
meer bewegen, kankerpreventie, gezond eten, sporten … 
Daar is een integraal beleid voor nodig binnen diverse beleidsdomeinen: welzijn, sport, 
vrije tijd, milieu en jeugd. 

 De mogelijkheden van wijkgezondheidscentra moeten verkend worden! 
 
Een beleid gericht op het bestrijden van vereenzaming. 

 Er zijn initiatieven nodig om de intergenerationele contacten te bevorderen, zoals het in 
contact brengen van kinderen met ouderen via bezoeken aan scholen en rustoorden. 

 Buurtinitatieven moeten een luik hebben dat gericht is op ouderen en eenzamen. 

 Vrijwilligerswerk brengt mensen samen, is een middel tegen verzuring en vereenzaming, 
en moet ondersteund worden via de ondersteuning van het bestaand verenigingsleven. 
De samenwerking van de lokale dienstencentra met de lokale verenigingen moet daarom 
verbeterd worden door de oprichting van een centrumraad voor elk lokaal 
dienstencentrum. 

 Er moet voldoende dienstverlening buiten het centrum blijven: zo moet er een postpunt 
in Zandvoorde komen. 
 

Een beleid van informatie naar de bejaarden, dat rekening houdt met het feit dat veel 
bejaarden geen internet gebruiken. 

 Informatie moet ook via de traditionele wegen verspreid blijven worden, al is het 
natuurlijk nuttig om verder te investeren in een beleid dat de elektronische informatie 
voor iedereen breed openstelt. 

 



 

 

6 
 PRIORITEITENPROGRAMMA ACW OOSTENDE 2012-2018 – definitieve versie 15 mei 2012 

4. OOSTENDE moet BEREIKBAAR blijven en VEILIGER 
worden voor de zwakke weggebruikers. Een 
MOBILITEITSPLAN met lange termijnvisie is 
dringend nodig. 

 

Oostende heeft meer dan nood aan een echt MOBILITEITSPLAN . Dit plan moet aandacht 
hebben voor een parkeerbeleid met randparkings en voor de leefbaarheid  van de stad op het 
vlak van fietsveiligheid en bereikbaarheid. 
 

ACW stelt vast dat Oostende steeds minder bereikbaar wordt vanuit het binnenland. 
De Torhoutsesteenweg is de facto een moeilijke toegangsweg door de er langs liggende 
winkel- en ambachtelijke zone, en de Gistelsesteenweg  en de Nieuwpoortsesteenweg zijn 
wegens de langs liggende bebouwing niet als toegangsweg uitgerust. 
De Zandvoordestraat biedt geen toegang meer tot stad sinds het afsluiten van de doorgang 
langs de Gouwelozestraat. 
 

De autosnelweg A10 wordt stilaan de enige toegangsweg voor het binnenland, en het 
Kennedyrondpunt moet de ganse verkeersafwikkeling doen. 
 

Het doorgaand verkeer op de as Elisabethlaan, Ringlaan en Dr Moureauxlaan kent steeds 
grotere files, die nog gaan toenemen eens de parking van het nieuwe ziekenhuis Damiaan en 
van het vernieuwde station zullen open gaan, en indien de honderden geplande 
wooneenheden op Oosteroever en aan de Spuikom zullen gerealiseerd worden.  
Het achter het AZ Damiaan op die verkeersas gelegen Van Glabbekeplein is nu al 
levensgevaarlijk, niet enkel voor fietsers. 
 

Ondanks de inspanningen blijft de veiligheid voor voetgangers en fietsers in stad een teer 
punt. 
 

ACW pleit daarom voor: 
 
- Een verkeerscommissie die ernstig genomen wordt in zijn adviesfunctie voor het 

beleid. Deze commissie kwam gedurende zes jaar slechts twee keer samen, terwijl het 
mobiliteitsprobleem steeds toeneemt. 
 

- een ernstig regionaal verkeersbeleids – en mobiliteitsplan, met betrokkenheid van de 
aangrenzende gemeenten Bredene, Oudenburg en Gistel.  

 
 
In een verkeersbeleidsplan moeten voor ACW volgende krachtlijnen centraal staan: 
 

 Randparkings aan Duin en Zee, Torhoutsesteenweg, Raversijde en aan het vroegere 
Mediacenter, aansluitend op tram en bus.  
 

 Een verbeterde verkeersafwikkeling voor fietsers en autoverkeer op de as Ringlaan – 
Elisabethlaan. 
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Om tot een betere verkeersafwikkeling te komen, stelt het ACW volgende punten 
voor: 

o Hertekening van het Van Glabbekeplein door er een rondpunt met twee niveaus 
van te maken. De afslag naar ziekenhuis en station via de Conterdamkaai kan dan 
veiliger voor auto’s en fietsers. Het fietsverkeer dat nu op de Conterdamkaai voor 
constante stremming van het autoverkeer zorgt, kan dan volledig gescheiden 
verlopen door een fietsersbrug te maken over die Conterdamkaai. 

o De doorgang Van Glabbekeplein tot aan het Kennedyrondpunt kan in een deels 
open (tot aan Zandvoordestraat)  en vanaf de zandvoordestraat tot even voor het 
Kennedyrondpunt overdekte sleuf lopen. Zo kan de Meiboom bovengronds veilig 
en leefbaar verbonden worden met de Conterdam. 

o De A10 kan ter hoogte van het Kennedyrondpunt door een brug of 
ondertunneling gescheiden worden van de as Ringlaan naar Elisabethlaan, zodat 
alle fietsverkeer daar veilig kan gepland worden. 

o De doorsteek van de Gistelsesteenweg over de Elisabethlaan naar stad kan – in 
een nieuwe verkeersafwikkeling van het Kennedypunt mee fietsersveilig gemaakt 
door het autoverkeer af te splitsen door een brug of een tunnel over of onder de 
Gistelsesteenweg. 

 

 Een fietsbeleidsplan, waarbij ACW voorstelt om alle onveilige fietssituaties op te 
lijsten, en alvast: 

o alle overbodige paaltjes op de rijweg ter bescherming van garages en inrijpoorten 
weg te nemen. Die zijn na een tijdje niet meer goed zichtbaar, en te gevaarlijk 
voor fietsers. 

o alle ronde punten in de stad op fietsveiligheid te screenen 
o de nieuwe haltes voor bussen waarbij fietsers tussen afstapplaats en voetpad 

moeten rijden weer weg te nemen. 
o Een veiliger fietspad langs de volledige Nieuwpoortsesteenweg , en inde 

Koningsstraat. 
o De nieuwe en bestaande fietspaden van lichtlopende wegbedekking te voorzien 

in plaats van met losliggende stenen; 
o Het rijden zonder fietslicht, en het negeren van rood licht moeten strenger 

gecontroleerd worden. 
 

 Een oplijsting van onveilige voetgangerssituaties, en het in alle omstandigheden 
garanderen van een minimumdoorgang voor 2 personen, ook bij bouwwerven en aan 
terrassen. Een plan voor meer veiligheid voor voetgangers omvat ook  

o Het voorzien van hulpmiddelen voor slechtzienden aan zebrapaden 
o Voldoende oversteektijd voor voetgangers 
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5. De Veiligheid in de stad en het veiligheidsgevoel van 
de Oostendenaar moet verbeteren.  

 
Het onveiligheidsgevoel heeft in belangrijke mate te maken met het multicultureler worden 
van onze stad, en met de problematiek van de asielzoekers. 
 
Er zijn ook praktijken van bendevorming, die niet mogen getolereerd worden noch bij 
bepaalde allochtonengroepen noch bij jongeren. 
 
Veiligheidsgevoel wordt ook bepaald door de leefomgeving en de leefbaarheid van de stad, 
ook op het vlak van verkeersveiligheid. 
 
OKRA-leden stippen veiligheid als hun hoofdbekommernis aan! 
 
ACW stelt daarom dat: 
- Een politie die instaat voor de veiligheid, repressief en onmiddellijk moet optreden 

tegen elke bendevorming en mogelijke maffiosopraktijken. 
- De politie moet respectvol zijn tegenover iedereen, elke klacht ernstig nemen, en 

optreden zonder arrogantie ten aanzien van wie dan ook. Geen enkele vorm van 
racisme, noch van inwoners , noch van ordehandhavers kan aanvaardbaar zijn. 

- Een nieuwe preventiecampagne tegen cannabisgebruik en overdreven alcoholgebruik 
moet uitgevoerd worden in samenwerking met de horeca, gekoppeld aan een 
campagne voor de ouders en de scholen. 

- Muziek in de horeca moet stoppen om 5 uur ’s morgens. 
- ACW ondersteunt de vraag naar een politiekantoor in Nieuw Helmond en naar ruimere 

openingsuren van de wijkkantoren van de politie. 
- Het stadsbestuur, maar zeker het OCMW moet werken aan een correcte en 

menswaardige aanpak van asielzoekers en daklozen.  
ACW wil voorzieningen op het vlak van hygiëne voor asielzoekers en beschutting in de 
winter.  ACW vraagt ook een duidelijke en permanente opvangstructuur voor daklozen. 

- Het systeem van de GAS-boetes (de gemeentelijke administratieve sancties) moet 
bekeken wordt op zijn redelijkheid.  
Veel Oostendenaars ervaren de hoge boetes voor bvb. huisvuilovertredingen (sommige 
mensen moeten zeer vroeg hun vuilnisbakken buitenzetten, of zijn de dag van de 
huisvuilophaling afwezig) en bvb. parkeren op woonzones ergerlijk tegenover het 
onbestraft laten van diefstallen van fietsen en kleine criminaliteit. Deze boetes moeten 
redelijker en socialer zijn, rekening houdend met het inkomen van de mensen of de 
schadelijkheid van de overtreding.  
Naar het voorbeeld van Brussel – moeten GAS-boetes gebruikt worden om de kleine 
criminaliteit in te perken! 

- Een echt en grondig mobiliteitsplan met aandacht voor veilig fietsen is noodzakelijk. 
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6. Oostende geeft vorm aan de multiculturele samenleving: 
voorstellen ter integratie van allochtonen. 

 
Veel Oostendenaars hebben een subjectief aanvoelen van onveiligheid door het niet-
vertrouwd zijn met de gebruiken en cultuur van allochtonen. Het gebrek aan integratie 
tussen allochtonen en autochtonen is één van de oorzaken daarvan. Daarom wil ACW zelf 
werken aan integratie, en vraagt dat ook van de Oostendse beleidsvoerders. 
 
ACW staat positief ten aanzien van de werking van de stedelijke Minderheden AdviesRaad 
Oostende, maar vindt dat er te weinig feitelijke integratie is van allochtonen en autochtonen.  
 
Het is begrijpelijk dat er aparte, eigen organisaties van en voor allochtonen zijn, maar we 
moeten toch streven naar het beter leren kennen van elkaars cultuur en naar het integreren 
van allochtonen in de autochtone organisaties, en zo mogelijk omgekeerd.  
 
Daarom stelt ACW dat: 
- Inspanningen die de sociale bouwmaatschappijen leveren naar aspecten van 

samenleven van allochtonen moeten verder gaan dan de grens van de sociale 
appartementen.  

- Stadsbestuur en sociale bouwmaatschappijen moeten werken aan een zo groot 
mogelijke spreiding en mengeling van allochtonen over de stad, zodat er betere 
integratie mogelijk is. Daarbij stellen we voor dat de bouwmaatschappijen er over 
waken dat allochtonen niet allemaal samen in dezelfde woonzones zouden geplaatst 
worden. Bij nieuwe sociale woonprojecten, moet grootschaligheid vermeden worden, of 
moet er een goede afwisseling zijn tussen sociale en private woningen in dezelfde 
omgeving.  

- De subsidies voor wijkwerking moeten een luik bevatten waarbij de subsidie 
afhankelijk gesteld wordt van een programmagedeelte dat er op gericht is allochtonen 
en eventueel hun verenigingen te betrekken 

- Ook de Oostendse verenigingen moeten kunnen beroep doen op een subsidie voor 
initiatieven die er op gericht zijn te werken aan de integratie van allochtonen in hun 
werking of in de samenleving. 

- In de wijken van Oostende moet een gezond mix nagestreefd worden van jong, oud, 
autochtoon en allochtonen onder de bewoners. 

- Het beleid moet allochtonen stimuleren om de omgangscultuur van Oostendenaars en 
Vlamingen te leren kennen, onder meer door hen aan te moedigen deel te nemen aan 
het verenigingsleven. 
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7. OOSTENDE moet een LEEFBARE stad blijven, waar 
alle bevolkingsgeledingen KWALITEITSVOL kunnen 
samen leven, van de zee en de toeristische troeven 
kunnen genieten. Het verenigingsleven verdient 
meer aandacht. 

 
Oostende heeft een aantal aspecten die de leefbaarheid van de stad kunnen bedreigen. Het 
steeds toenemend multicultureel karakter, het groeiend aantal daklozen, de grote 
verkeersdruk door de beperkte toegang tot Oostende, de minder goede 
parkeermogelijkheden, de verdringing van fietsverkeer in de stad, en de nood aan meer 
tewerkstellingsplaatsen worden in andere punten behandeld.  
 
Voldoende kwaliteitsvolle woongelegenheid is een aandachtspunt, en evenwicht tussen 
aandacht voor toerisme en voor de eigen Oostendse bevolking is een constante 
evenwichtsoefening.  
 
Maar Oostende moet vooral zijn verenigingsleven blijven ondersteunen, zonder het van 
stad of OCMW uit te willen beconcurreren of zonder in de plaats te willen treden. 
 
ACW Oostende pleit daarom voor een beleid dat rekening houdt met onderstaande 
aanbevelingen: 
 
- De verenigingen verdienen meer steun op infrastructureel vlak en zouden meer subsidies 

of lokalensteun moeten krijgen. 
 

- De lokale dienstencentra moeten opener worden naar het bestaande verenigingsleven, 
en de Zilverkrant en wijkkrantjes moeten opengesteld worden voor de activiteiten van 
verenigingen. 

 
 

- Het nieuwe cultureel centrum moet in de eerste plaats betaalbaar blijven voor 
verenigingen en voor actieve en passieve cultuurbeoefenaars. 

- Samenwerking moet bevorderd worden ter versterking van wat nog bestaat aan 
verenigingen.  
 

- Voor doelgroepen moet er ondersteuning in het lidmaatschap van bestaande 
verenigingen mogelijk zijn. Op die manier werkt men aan een (h)echte gemeenschap.  

 
- De veelvuldige optredens en vanuit de dienstencentra georganiseerde uitstappen voor 

senioren, zijn pure concurrentie voor de sociaal-culturele verenigingen. 
 
- Jeugd- en buurthuizen moeten ondersteund worden om het verenigingsleven kansen te 

geven.  
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Verder vraagt ACW dat er aandacht is voor: 
 
- Het veilig houden van de parken in het centrum voor inwoners en toeristen., zonder ze 

af te sluiten of achter hekkens weg te steken.  
- Pleintjes als ruimtes voor het leven onder elkaar en het bieden van ontmoetingskansen  

voor jong en oud. 
- Een bovengrondse veilige en groene verbinding tussen Meiboom en Konterdam, zoals 

gepland is  rond de Sint-Janskerk, zou een waardevermeerdering betekenen voor gans 
Oostende. 

- de nood aan meer openbare toiletten. 
- De bereikbaarheid van openbare dienstverlening voor iedereen. Het postkantoro hoort 

niet thuis in een toeristische zone, waar het parkeren duurder is. 
 
ACW vindt ook dat participatie door en betrokkenheid van de bevolking bij het beleid 
eveneens de leefbaarheid van een stad verhoogt. 
 
ACW wil daarom dat: 
- de gemeentelijke commissies  en adviesraden nieuw leven worden ingeblazen met een 
voldoende vertegenwoordiging van het actieve weefsel in de stad. Het is jammerlijk dat bvb 
de verkeerscommissie in zes jaar maar twee keer is samengekomen, terwijl goed 
verkeersbeleid levensbelangrijk is.  
- er aandacht is voor communicatie naar elke bevolkingsgroep. Niet iedereen heeft internet. 
Daarom moet het stadsbestuur ook gebruik blijven maken van de gewone kanalen voor 
informatie over de stedelijke dienstverlening aan de aan de bevolking.  
 
Ook de organisatie van het openbaar vervoer is een factor in het creëren van een leefbare 
stad.  
 
Hier zijn zeker verbeterpunten en noodzakelijke dienstverlening te vermelden, nl.: 
- De bereikbaarheid van het AZ Damiaan en van alle openbare dienstverlening moet 

gegarandeerd worden. 
- Ook de bereikbaarheid van de buitenwijken en in het bijzonder van de Conterdam moet 

een prioriteit zijn. 
- In functie van het reizigerscomfort, in het bijzonder voor de bejaarden mogen gerust wat 

meer bushokjes komen, en moet de Lijn gesensibiliseerd worden om de chauffeurs 
trager te laten starten na een stop of er op te letten dat de bejaarde passagiers gezeten 
zijn vooraleer er gestart wordt! 
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8. Een parkeerbeleid voor de Oostendenaar. 
 
Een parkeerbeleid moet gericht zijn op het bereikbaar en leefbaar houden van de stad 
voor toeristen en inwoners. 
 
Vincipark kan daarbij een partner zijn, maar mag niet jarenlang het parkeerbeleid bepalen. 
De Oostendenaar moet zelf zijn stad organiseren. 
 
ACW wil daarom een parkeerbeleid met de volgende krachtlijnen:  
- De parkeerkost moet moduleerbaar zijn naargelang de seizoensdrukte. Zeker in de 

winter moet de kost lager zijn.  
- Op zondag zou parkeren enkel in toeristische zones en het centrum betalend mogen zijn. 
- Er mag geen verdere uitbreiding meer gebeuren van betalend parkeren naar de wijken.  
- Aan kerken en scholen moet parkeren gratis zijn in functie van op -en afhalen van 

mensen en van openbare diensten.  
- Elke Oostendenaar zou een stadsparkeerkaart voor 50 Euro moeten kunnen kopen, die 

toelaat overal in Oostende,behalve in bewonerszones, te parkeren. Deze 
stadsparkeerkaart kan – om autogebruik in het centrum toch niet aan te moedigen -  
meer kosten voor een bijkomende auto in een gezin, en voor auto’s die op naam van 
bedrijven zijn ingeschreven. De mogelijkheid om als bewoner in aanpalende 
bewonerszones te parkeren aan € 30 kan daarnaast blijven bestaan. 

- De parkeersituatie in de Nieuwpoortsesteenweg  in de zone van het containerpark en H. 
Hartlaan  moet teruggeschroefd worden naar de vroegere situatie (met afschaffing van 
het bewonersparkeren daar). 

- Een mobiliteitsplan voor Oostende is niet haalbaar zonder een duidelijk concept voor de 
inplanting van gratis en/of goedkope randparkings met aansluiting op openbaar 
vervoer. Er moet een randparking komen aan Zon en Duin, aan het Media Center, in 
Raversyde en langs de Torhoutsesteenweg. 

- Waar parkeerplaatsen verdwijnen door heraanleg van straten, moeten op bijkomende 
ruimtes in de omgeving (daarom niet aan de voordeur) bewonersparkings gecreëerd 
worden.  

- Professionele hulpverleners vragen al jaren betere parkeermogelijkheden voor de 
bediening van zorgbehoevenden. Oostende is dan ook een stad met veel bejaarde 
mensen. ACW wil zorgverleners de mogelijkheid geven te parkeren op bvb 
gehandicapten- en bewonersplaatsen. 

- Nieuwe grote appartementsblokken moeten minstens zoveel autostaanplaatsen en 
garages hebben als er wooneenheden in het complex zijn. Ook nieuwbouwwoningen 
moeten daaraan voldoen. 

- Cambio en andere vormen van autodelen moeten aangemoedigd en gepromoot 
worden! 

- Gezinnen (tweeverdieners) moeten in hun woonomgeving mogelijkheden tot 
betaalbaar parkeren hebben. Dit hoeft daarom niet aan de voordeur te zijn. 
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9. Oostende moet inzetten op ARMOEDEBESTRIJDING! 
 
Het OCMW moet in de eerste plaats aan armoedebestrijding doen. Dit kan via een 
permanent armoedeplatform. 
 
ACW vindt dat: 

 Er moeten meer middelen gaan naar budgetbegeleiding. Dit kan door een herschikking 
van de middelen.  
 

 Een kansarmoedeplan voor het onderwijs in de stad moet gemaakt worden, waarin:  
o De onderwijscheques moeten behouden blijven. 
o OCMW voor alle Oostendse scholen budgetten moet ter beschikking stellen voor 

het verhelpen van onderwijsproblemen ten gevolge van armoede of sociale 
problematiek. 

o In samenwerking met de scholen moet elke school een armoedeplan gemaakt 
worden om onderwijs betaalbaar te maken voor iedereen. 

 

 Er een kansarmoedebeleid uitgestippeld moet worden in samenwerking met het sociale 
middenveld, en met de verenigingen van kansarme mensen. Dit beleid situeert zich 
zowel op het vlak van informatie, huisvesting, onderwijs, deelname aan het 
verenigingsleven, kinderopvang, ondersteuning van gezinnen met kleine kinderen… . 
ACW pleit daarom voor een permanent armoedeplatform. 
 

 Er moet een structurele opvang voor daklozen komen, het ganse jaar door, en niet enkel 
in de wintermaanden. Deze opvang moet preventief werken naar de winterperiode toe.  

 

 Projecten van voedselbegeleiding moeten gefaciliteerd worden. 
 

 De opstart van een sociaal kruideniersproject moet aangemoedigd worden. 
 

 De opstart ven een preventieproject armoede zoals in de Westhoek moet overwogen 
worden (samenwerking met andere ocmw’s in de regio). 
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10. FINANCIES. 
 
Elk beleid is maar mogelijk mits men er de financies voor heeft. Geen enkel beleid is 
houdbaar zonder de impact op lange termijn in te schatten, en de haalbaarheid van de 
financiering te bewaken. 
 
Een beleid kan enkel op voldoende steun bij de inwoners rekenen als het voldoende 
transparant is. 
 
ACW vindt dat dit op dit moment absoluut onvoldoende is. 
 
 
Daarom stelt ACW voor dat:  
o De financiële situatie van het Autonoom Gemeentebedrijf en het Economisch Huis moet 

openbaar zijn en elk jaar moet toegelicht worden, niet enkel op de gemeenteraad, maar 
naar de ganse bevolking. .  

o Er een studie komt over de impact van het huidige beleid op de stadsfinancies op de 
langere termijn, om de komende generaties niet met onbetaalbare facturen op te 
zadelen. 
 
 

ACW vindt ook dat: 
- de GAS-boetes moeten geheroriënteerd worden zoals hierboven aangegeven. ( Onder de 

rubriek veiligheid in de stad.) 
 

- De uitgaven in het OCMW-beleid moeten geheroriënteerd naar echte 
armoedebestrijding, en dat het verenigingsleven meer kan ingeschakeld worden om de 
kosten van de lokale dienstencentra in te perken. 

 
- De belasting op tweede verblijven omhoog kan via een screening op de werkelijke 

situatie. Woningen die op de permanente huurmarkt ter beschikking zijn, vallen hier niet 
onder. 

 
- De leegstand boven winkels moet bestreden worden met taksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 
 PRIORITEITENPROGRAMMA ACW OOSTENDE 2012-2018 – definitieve versie 15 mei 2012 

 
    

11. Een beleid gericht op het aantrekken van een 
jonge en werkende bevolking. 
 

 
 
Oostende als stad aan zee is bijzonder attractief als residentiestad voor bejaarden uit het 
binnenland en voor tweede verblijfswoonst. 
 
De immobiliënsector maakt daar gretig gebruik van om een steeds bredere streep langs de 
kust te voorzien van kleine appartementen, die niet geschikt zijn voor (jonge) gezinnen die in 
Oostende en omgeving wonen en werken. 
 
Op termijn is dit zeer verontrustend voor de lokale jonge bevolking. 
 
ACW wil daarom dat de beleidsmensen van Oostende hun beleid in het algemeen zouden 
aftoetsen op het effect dat het heeft op het aantrekken van een jonge en werkende 
bevolking. 

 
ACW Oostende wil daarom: 
 
- Een woon- en huisvestingsbeleid gericht op jongeren en jonge gezinnen. ACW pleit 

voor een beleid voor betaalbaar wonen voor iedereen. (zie verder)  
Daartoe moet er een rem gezet worden op het ongeremd bijplaatsen van 
appartementen zonder regels qua oppervlakte en aantal slaapkamers en garages. 
 

- Een parkeerbeleid waarbij tweeverdieners ruimte hebben voor het betaalbaar 
parkeren van hun auto in de woonomgeving. Dit hoeft niet aan de voordeur te zijn. 

 
- Een tewerkstellingsbeleid dat jongeren kansen biedt. (zie verder). Werk in eigen streek 

blijft een eerste voorwaarde. 
 
 
 
 
 
 
 


