
We hebben 
allemaal samen 

aan hetzelfde zeel 
getrokken om de 

verspreiding van dit 
virus tegen te gaan.

De zomer is afgelopen, we gaan de herfst 
tegemoet. Het was zonder twijfel een uit-
zonderlijke zomer, 2020 is een uitzonderlijk 
jaar. Het is een jaar waarin iedereen zware 
inspanningen moet leveren, waarin we hun-
keren naar sociale contacten, waarin on-
dernemers voor uitdagingen staan, waarin 
werknemers in onzekere tijden leven ...

We willen élke Oostendenaar bedanken. 
Eerst bleef u wekenlang thuis. Deze zo-
mer droegen we allemaal een mondmas-
ker als we buiten kwamen. Niemand vond 
deze maatregelen leuk en tóch heeft u het 

gedaan! We hebben allemaal samen aan het-
zelfde zeel getrokken om de verspreiding 
van dit virus tegen te gaan.

We zijn daar redelijk goed in geslaagd, het 
aantal besmettingen in onze mooie stad viel 
tot nu toe relatief mee. We willen u graag be-
danken voor uw inspanningen.

Wat de toekomst brengt is een vraagteken. 
Vast staat dat we de crisis enkel ‘samen’ de 
baas kunnen. Wij staan klaar voor u, aarzel 
niet om ons te contacteren.

Samen kunnen we de 
verspreiding van het 
coronavirus stoppen

Oostende
de lokale burgerkrant • nr 2 flash



Investeren in veiligheid

We dringen aan op 
strenge straffen voor 
wie naar onze stad 
komt om amok te 

maken. ‘Zero tolerance’ 
is de enige juiste weg.

Oostende is het hele jaar door een bruisen-
de stad. Tijdens de zomer draait de stad op 
volle toeren. Niet alleen wie afhangt van 
toerisme heeft de handen vol, ook onze vei-
ligheidsdiensten draaien op kruissnelheid. 
De drukke zomermaanden brengen uitda-
gingen met zich mee.

Dit jaar waren de uitdagingen nog groter.  
De voorbereidingen waren enorm. Voor 
het eerst was er politie aanwezig op het 
strand. We investeerden in aangepaste 
voertuigen en een centrale post. Het korps 
werd gevoelig uitgebreid en ondersteund 
vanuit de federale reserve, zelfs te paard. 
Het zomerteam, dat uit meer dan 100 
krachten bestond, hield een extra oogje in 
het zeil. Onze politiemensen, veiligheids-
mensen én redders verdienen alle respect. 
De voorbije maanden hebben ze kordaat en 
correct gehandeld.

We moeten het probleem benoemen. De 
instroom dagjestoeristen was te groot. De 
NMBS leek blind voor de realiteit. Pas na 
intensief onderhandelen werd op onze ei-
sen ingegaan. Er was overlast van groepen 
jongeren uit de grootsteden. Maar waar de 
gemoederen hoog opliepen is ons korps 
erin geslaagd om de rust snel te doen te-
rugkeren. Wie naar hier kwam om amok 
te maken was aan het verkeerde adres. “Er 
werden meer dan 1.700 PV’s uitgeschre-
ven. Ik drong bij het West-Vlaamse parket 
aan op strenge straffen. ‘Zero tolerance’ is 

Onze ondernemers, groot en klein, 
zijn de motor van onze stad. Ze la-
ten de economie draaien en creëren 
werkgelegenheid. De meesten onder 
hen hebben een moeilijke tijd achter 
de rug. Zo moesten ze hun deuren 
sluiten, hadden ze extra kosten om 
coronaproof open te blijven, zagen 
ze opdrachten wegvallen … Heel wat 
zelfstandigen ondervinden moeilijk-
heden, voor hen komt er extra on-
dersteuning. Tijdens de lockdown 
kwam het belang van het hebben van 

een webshop duidelijk naar voor. Het 
Economisch Huis helpt ondernemers 
hiermee door een expert in e-com-
merce in te zetten. Handelaars die hun 
zaak verplicht moesten sluiten krijgen 
bonnen ter waarde van 100 euro om te 
spenderen bij andere Oostendse han-
delaars.
Daarnaast ontvangt elke Oostende-
naar een Oostendebon waarmee je 
kan shoppen bij onze handelaars. La-
ten we dat allemaal samen doen om 
hen te steunen in deze moeilijke tijden.

Onze handelaars verdienen 
een duwtje in de rug

de enige juiste weg”, aldus burgemeester 
Tommelein.

De feiten aan de kust haalden de media en 
werden massaal gedeeld. Ze werpen een 
schaduw over een geslaagde zomer. Ons 
aanmeldingssysteem werkte, de spreiding 
was goed.

We trekken lessen uit de gebeurtenissen 
want Oostendenaars verdienen een veilige 
stad.



Oostendenaars ondersteunen

Om mensen met 
een woonnood 

maximaal te 
ondersteunen hebben 

we het team 
woonbegeleiders

 versterkt.

Het stadsbestuur staat klaar voor al onze in-
woners. Van bij het begin van de lockdown 
werden maatregelen getroffen om kwets-
bare inwoners te ondersteunen. Gaande 
van een luisterend oor tot boodschappen 
aan huis én gecoördineerde voedselbede-
lingen.

Die aanpak werkt zo goed dat het gra-
tis nummer 0800 1 8400 zal blijven be-
staan, net als de Sociale Noodlijn. Door de 
coronacrisis zagen heel wat huishoudens 
hun inkomen verminderen of wegvallen. 
Met als gevolg dat het voor velen moeilijk 
werd om hun huishuur te betalen. Daarom 
besliste schepen van Wonen Kurt Claeys 
om de woonbegeleiders versterking te ge-
ven.

Het is ook belangrijk om zo snel mogelijk in 
te grijpen als inwoners het financieel moei-
lijk krijgen. Maatschappelijk werkers trek-
ken daarom meer de wijken in én de stad 
voorziet bijkomende steun voor wie het 
nodig heeft. Daarnaast worden de diensten 
van budgetbeheer versterkt en kunnen af-
betalingsplannen opnieuw onderhandeld 
worden.

Ook heel wat verenigingen zagen een deel 
van hun inkomsten wegvallen. Ze kunnen 
bij de stad aankloppen voor extra onder-
steuning. Oostende plaatst hen extra in de 

Schepen Bhatti heeft een hart voor 
toegankelijkheid. Lokale berichten 
staan sedert de lockdown in Vlaamse 
Gebarentaal op de stadswebsite. Het 
aanbod van venstermaskers onder-
steunt mensen met autisme of slecht-
horenden.
Via een betonnen pad aan de Diksmui-
de- en de Parijsstraat bereiken zowel 
ouders met een kinderwagen als rol-
stoelgebruikers vlotjes de vloedlijn. 

De lockdown trof mensen met een 
beperking hard. Een fietstaxi brengt 
hen daarom deze zomer kosteloos 
naar het strand of centrum en geeft 
sociaal contact. Het buddyproject 
stimuleert vriendschap. Daarmee be-
hoed je mensen tegen vereenzaming 
of isolement.
Het  succes van het openluchthuwe-
lijk met zicht op de Mercator of in de 
tuin vraagt om een jaarlijkse herhaling.

Uitdagingen bieden kansen: door ingrepen 
tijdens en na de lockdown maken we onze stad, 
de berichtgeving en het strand toegankelijk 
voor iedereen

kijker tijdens de ‘Maand van de Vrije Tijd’. 
Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties bie-
den gratis activiteiten en workshops aan die 
ook volledig coronaveilig zijn.

Ondertussen klopt een tweede besmet-
tingsgolf aan de deur. Het wordt belangrijk 
dat het contactonderzoek goed opgevolgd 
wordt. We zetten hiervoor COVID-coaches 
in. Zij gaan bij de mensen thuis om de maat-
regelen uit te leggen én op zoek te gaan naar 
manieren om de quarantaine door te ko-
men. Waar mogelijk biedt de stad ook extra 
ondersteuning.



gewoon doen•

Je kan met ons contact opnemen: Quinten Goekint, Vindictivelaan 5, 8400 Oostende
voorzitter@openvldoostende.be

COLOFON Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Egbert Lachaert • CONTACT: Tel. 02 549 00 20 
• EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing • REDACTIE: (coördinatie en lay-out) ilde.cogen@openvld.be,  (eind-
redactie) christel.verlinden@openvld.be  SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be  • FOTOGRAFIE: © Imageglobe.
be, © Shutterstock.com • V.U. LOKAAL:  Quinten Goekint, Vindictivelaan 5, 8400 Oostende

Ik word lid via www.openvld.be rubriek ‘Word Lid’ of via een brief naar Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel  
Een antwoord op bijkomende vragen, krijg ik via info@openvld.be

Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!

Relletjes, geweld tegen politieagenten 
en hulpverleners, Antwerps drugsge-
weld maar evenzeer het schandalig 
politieoptreden op de luchthaven van 
Charleroi dat een Slovaakse man het 
leven kostte. Deze incidenten doen het 
vertrouwen van de burger in justitie en 
politie wankelen. “Hoog tijd voor een 
kordater maar correct veiligheidsbe-
leid”, zegt Open Vld voorzitter Egbert 
Lachaert.

De warme zomerdagen werden ontsierd 
door enkele relschoppers die de Blanken-
bergse kust onveilig maakten en daarbij de 
politie aanvielen. Er kwamen ook Nederland-
se jongeren herrie schoppen in Knokke en 
er vinden meer en meer incidenten plaats 
waarbij hulpverleners van brandweer en zie-
kenwagens of de politie worden aangevallen.

Justitie moet snel en kordaat optreden te-
gen dergelijke feiten. “Wij zijn voorstanders 

van een lik-op-stuk-aanpak. Deze criminelen 
moeten snel de gevolgen voelen van hun aso-
ciaal gedrag. Dat kan via GAS-boetes, onmid-
dellijke inningen of snelrecht. We moeten 
hulpverleners en politieagenten ook beter 
beschermen door geweld tegen hen altijd te 
vervolgen en streng te bestraffen. Naast re-
pressie moeten we ook inzetten op preven-
tie, door te blijven investeren in wijkwerkers 
die de dialoog aangaan met de jongeren en 
hun omgeving. Streng, maar ook inclusief.” 
Dat is de aanpak die liberale burgemeesters 
overal in Vlaanderen toepassen.
Daarnaast willen we de komende jaren ook 
investeren in ons veiligheidsapparaat. “Dat 
begint met het aanwerven en opleiden van de 
broodnodige agenten om de tekorten weg te 
werken. We moeten hen beter wapenen om 
niet alleen kleine hinderlijke criminaliteit, 
maar ook de zware feiten te blijven bestrij-
den. Denk aan drugsgeweld, banditisme en 
terrorisme.”  

 

Veiligheid is dé kerntaak van de overheid. 
“Onze partij wil in de volgende regering werk 
maken van zo’n evenwichtig en doortastend 
veiligheidsbeleid. De burger heeft daar recht 
op. We moeten kunnen vertrouwen in poli-
tie en justitie om criminaliteit aan te pakken. 
Maar ook op correct werk van de ordedien-
sten. Machtsmisbruik en buitensporige op-
tredens zoals tegen de Slovaakse man op de 
luchthaven in Charleroi kunnen nooit door 
de beugel. De rotte appels moeten eruit, 
want ze besmeuren het imago van élke agent 
die zijn job correct uitvoert.”

Nood aan kordaat en 
correct veiligheidsbeleid


