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VLAAMS BELANG

Beste Oostendenaars,

Sinds 1 september werd zonder ern-
stig overleg zo goed als het volledi-
ge grondgebied van Oostende één 
grote zone 30. Dit tot groot ongenoe-
gen van heel wat Oostendenaars en 
automobilisten die deze beslissing 
ervaren als pestgedrag.

Het Vlaams Belang is voorstander 
van een zone 30, maar alleen als 
dit nodig en nuttig blijkt zoals in 
schoolomgevingen, de stadskern en 
op risicovolle plaatsen. Van bijna 
het ganse grondgebied een zone 

30 maken, schiet zijn doel voorbij 
en is dan ook disproportioneel en 
contraproductief.

Bij de aanpassing van het meer-
jarenplan in november wees het 
Vlaams Belang daarom op het feit 
dat deze zone 30-uitbreiding erop 
neerkomt om vooral op een slinkse 
wijze aan GAS-boetes te geraken en 
zo de stadskas te spijzigen

Christian Verougstraete
Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger 

Fractieleider gemeenteraad
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OOSTENDE

UITBREIDING ZONE 30:
EEN SLINKSE MANIER VOOR HET INNEN VAN GAS-BOETES
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Op amper tien jaar tijd daalde het 
aantal werknemers in de Vlaamse 
visverwerkende industrie met bijna 
25 procent. Zo blijkt uit het ant-
woord van Vlaams minister van 
Werk Jo Brouns op een vraag van 
Vlaams Parlementslid Frieda Verou-
gstraete-Deschacht.

In 2010 waren er in de Vlaamse 
visverwerkende sector nog 843 
VTE’s (voltijdse equivalenten) ac-
tief, in 2020 was dat al geredu-
ceerd tot 646. Het aantal vacatures 
raakt steeds moeilijker ingevuld. 
In 2021 werden meer dan 200 
vacatures vanuit bedrijven uit de 
visverwerkende sector rechtstreeks 
aan VDAB gemeld, wat meer dan 
vijf keer zoveel is als de 38 vaca-
tures in 2016. In 2022 raakten tot 
en met de maand september nog 
amper 2 vacatures ingevuld. Ook 

het aantal cursisten voor de visserij-
opleidingen bij de VDAB zijn in 
vrije val. Voor de opleidingen van 
visfileerder, vislosser en vissorteer-
der heeft zich in 2022 niemand 
ingeschreven. Vorig jaar ging het 
nog om 11 cursisten en in 2018 
zelfs nog om 46.

Het Vlaams Belang betreurt de 
teloorgang van de visserijsector. 
Uit eerdere antwoorden van de 
minister van Visserij Hilde Crevits 
blijkt dat het aantal vissersboten 
aan onze kust sinds 2000 al bijna 
met de helft afgenomen is. De vis-
serijsector wordt door de Vlaamse 
regering te weinig in de kijker ge-
zet. De Vlaamse visserij moet meer 
gepromoot worden om ervoor te 
zorgen dat die een volwaardige 
partner wordt in een betaalbaar en 
duurzaam voedselbeleid.
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Fractieleider gemeenteraad

Ondervoorzitter afdeling &
voorzitter regioraad

202212 Lokaal Blad Oostende.indd   2202212 Lokaal Blad Oostende.indd   2 19/12/2022   08:5319/12/2022   08:53



MANDATARISSEN ACTIEF
VLAAMS BELANG

202204_Oostende.indd   3202204_Oostende.indd   3 4/26/2022   9:52:05 AM4/26/2022   9:52:05 AM

Het Vlaams Belang ijvert als dier-
vriendelijke partij reeds jarenlang 
voor de bouw van een nieuw die-
renasiel,. Provincie- en gemeente-
raadslid Reddy De Mey kwam meer-
maals tussen in de gemeenteraad 
om eindelijk een oplossing te vinden 
voor het Blauwe Kruis van de Kust, 
dat huist in gebouwen die door ou-
derdom niet langer aan de noden 
voor een verzekerde kwaliteitscon-
forme opvang kunnen voorzien. De 
aanstelling van een bemiddelaar 
tussen de stad en het dierenasiel 

zorgden tot op heden nog niet voor 
een oplossing voor dit probleem. Het 
politiek spel omtrent de financiering 
van een nieuwbouw moet stoppen, 
gezien de dieren hiermee niet ge-
diend zijn. 

Het bestuursakkoord van de huidige 
meerderheid voorzag het onderzoek 
voor de bouw van een nieuw museum 
met een maritieme vleugel. Raadslid 
Christian Verougstraete vroeg naar 
de stand van zaken, gezien het 
Vlaams Belang al legislaturen lang 
aandringt voor de bouw van een 
historisch maritiem museum, 
waarin het rijk verleden van onze 
stad aan bod komt. Denken we maar 
aan het Beleg van Oostende, de 

Verenigde Oostendse Compagnie, 
de Oostendse kapers, de marine, 
de RMT en de visserij. Ontgoocheld 
mochten we vernemen dat de stad af-
ziet van de bouw van een maritiem 
museum. ”Op erfgoedkundig en toe-
ristisch vlak een gemiste kans !” 

De defusie ( dramatische “vechtschei-
ding”) tussen het AZ Henri Serruys 
Oostende en het AZ Sint Jan Brugge 
verloopt niet vlot en zonder financi- 
ële afspraken kan dat de stad zuur 
opbreken. Raadslid  Patrick De Vyt 
ondervroeg het bestuur meermaals 
over de stand van zaken van de 
defusie en van de fusie tussen AZ 
Henri Serruys en AZ Damiaan tot AZ 
Oostende die gepland is voor 1 
november 2023. Het Vlaams Belang 
is voorstander van de fusie maar al-
leen mits duidelijke afspraken rond 
het statuut van het personeel.  

Raadslid Eddy Duchesnet interpel-
leerde over de afvaloverlast tij-
dens het toeristisch seizoen. Op de 
Westerstrekdam, het klein strand en 
de westelijke zeedijk - door Oosten-
denaars “Plage Maroc” genoemd 

-  laten toeristen met een andere 
culturele achtergrond een massa 
afval achter. Hij vroeg aan het be-
stuur een nultolerantiebeleid inzake 
sluikstorten in te voeren en effectief 
te verbaliseren. 

De bouw van meerdere apparte-
mentsgebouwen op de Oosteroe-
ver als Marine site heeft het Vlaams 
Belang als enige oppositiepartij 
steeds gesteund op basis van een 
gezond evenwicht tussen wonen en 
diverse maritieme activiteiten. Raads-
lid Jolan Deschepper, zelf actief in de 
visserijsector, interpelleerde de sche-

pen van de haven omtrent klachten 
van bewoners over geluidsoverlast. 
De schepen beaamde zijn visie dat 
het samengaan van wonen en visse-
rijgebonden werkzaamheden eigen 
zijn aan deze site.   

Raadslid Wesley Deschuytter inter-
pelleerde het stadsbestuur over de 
onveiligheid en het vanda-
lisme op de begraafplaatsen. 
Diefstal van grafornamenten en 
bloemstukken , aanwezigheid van 
druggebruikers-en dealers en fiet-
sende kinderen over de strooiweide 
zijn incidenten die zich dagelijks al-
daar voordoen. Hij stelde voor de 
begraafplaatsen ’s nachts te sluiten 
en camerabewaking te voorzien. 
Het voorstel van het bestuur om po-
litieagenten en GAS-ambtenaren in 
te zetten zal weinig uithalen, gezien 
zij overdag werken en de proble-
men zich ’s nachts situeren. 

VRIJDAG 17 MAART 2023 
Boekvoorstelling “Omvolking” door Vlaams parlementslid Filip Dewinter in 
Feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat, 357, 8400 Oostende om 20 u. 

MAANDAG 29 MEI 2023 
Familiedag & braai met Vlaams parlementslid en voorzitter VBJ Filip Brusselmans in 
Feestzaal Teb Stuyver, Stuiverstraat 357, 8400 Oostende vanaf 11u, Kostprijs braai: 
€26 per persoon, inschrijven via overschrijving op BE68 4761 2470 7134 van 
Vlaams Belang Oostende
 

ACTIVITEITEN 
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202212 Lokaal Blad Oostende.indd   3202212 Lokaal Blad Oostende.indd   3 19/12/2022   08:5319/12/2022   08:53



202212 Lokaal Blad Oostende.indd   4202212 Lokaal Blad Oostende.indd   4 19/12/2022   08:5319/12/2022   08:53


