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OOSTENDE IS VAN IEDEREEN 

Onze bevolking is superdivers. Geboren en getogen of aangespoeld, jong of oud, actieve-

lingen of genieters… We zijn allemaal Oostendenaars. Allemaal samen geven we onze 

stad mee vorm, maar nog al te vaak kennen we onze buren niet en weten we onvol-

doende wat leeft in de verschillende gemeenschappen. In de komende bestuursperiode 

moet hier radicaal verandering in komen. Groen streeft naar verbinding en samenhang 

binnen een stad, en het betrekken van elke inwoner. Hiervoor moeten we binnen het 

beleid voldoende aandacht hebben voor alle doelgroepen, en het integreren van hun no-

den in de visie op verschillende beleidsdomeinen. 

 

Jongeren krijgen opnieuw de ruimte die zij verdienen 

 

• De inkrimping van de uitgaansbuurt roepen we een halt toe. We gaan actief op zoek 

naar partners in de uitbouw van een bloeiende Montmartrewijk. Vergunningen wor-

den toegekend voor horeca, niet meer voor de uitholling van de uitgaansbuurt met 

serviceflats.  

• Oostende krijgt van ons een concertzaal voor pop- en rockoptredens in Hotel Termi-

nus (zoals De Zwerver in Leffinge). Deze zaal zal ook dienen als fuifzaal en polyva-

lente zaal voor jongerenactiviteiten. 

• Er komt een jongerenontmoetingscentrum (JOC) op een centrale plaats in de stad 

met vergaderzaaltjes, repetitieruimtes, maar ook recreatie en eerstelijnsdiensten 

gericht op informatie en advies (JAC,…).  

• De stad overlegt met De Lijn en de buurgemeenten rond het efficiënter inzetten van 

nachtbussen en –trams zodat jongeren veilig kunnen uitgaan in Oostende. 

• Participatie en inspraak van jongeren en kinderen komt er via een jongerengemeen-

teraad en “kinderambassadeurs”. Zij spelen een adviserende rol in belangrijke beslis-

singen in de stad.  

• Meer speelpleintjes in de binnenstad. Met Groen komen er nieuwe speelpleinen en 

sportpleintjes in de Lijnbaanstraat en op het Petrus- en Paulusplein. 

• Speelplaatsen stellen we open in schoolvakanties en weekends zodat kinderen extra 

speelruimte krijgen in de stad. 

• Waar mogelijk geven we een tijdelijke invulling met groen, speelruimte en plaats 

voor ontmoeting aan braakliggende gronden in het centrum en de wijken. 
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• Er moet dringend werk worden gemaakt van een grondige evaluatie van de staat van 

de jeugdlokalen, zoals gevraagd door de Jeugdraad. Alle jeugdlokalen van de stad 

moeten tegen het einde van de legislatuur voldoen aan de normen rond brandveilig-

heid, inbraakveiligheid en capaciteit. Ook de multifunctionaliteit van deze lokalen is 

een belangrijk punt.  

• De jeugdhuizen worden verder actief begeleid in het kader van laagdrempeligheid en 

toegankelijkheid voor alle Oostendse jongeren.  

• We voorzien nog meer diversiteit in het jeugdwerk en versterken de (vaak vrijwillige) 

inzet van talloze jongeren en jeugdverenigingen 

• Groen wil experimentele jeugdwerkvormen die vanuit de jongerencultuur zelf ont-

staan erkennen en ondersteunen.  

• De ontmoetingscentra worden op dalmomenten frequenter opengesteld voor speci-

fieke jongerenactiviteiten. 

• De Jeugdraad kan mee beslissen over een deel van het budget wat naar jeugdvoor-

zieningen gaat en zo de eigen prioriteiten bepalen. 

• Het jeugdwelzijnswerk (vb. JAC) is een sterke partner van het jeugdbeleid en wordt 

als dusdanig verankerd.  

• Fietsenstallingen worden prioritair geplaatst bij jongerenvoorzieningen en jeugdloka-

len. 

• Het elektronisch loket voor kinderopvang moet in Oostende duidelijker en efficiën-

ter. 

• Groen gaat resoluut voor hoger onderwijs in Oostende. Het maritieme, de zorg en de 

horeca bieden kansen en zijn sectoren met veel potentieel in Oostende. 

 

Ideeën voor beter samenleven 

 

• De drie centrale pleinen in het centrum herwaarderen tot echte ontmoetingspleinen. 

Met zitbanken, veel bomen en struiken, paadjes en prieeltjes. Ook het Petrus- en 

Paulusplein of het Achturenplein worden mooie, groene ontmoetingsplaatsen. De 

markt verhuizen we naar de Visserskaai, die in onze visie eenrichtingsverkeer wordt 

en ruimte op overschot heeft voor activiteiten zoals de markt (zie hoofdstuk mobili-

teit). 

• Een zeedijk vol sterke stoelen zoals in Parijs of Barcelona, waar mensen kunnen ver-

pozen en elkaar ontmoeten. 
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• Er zijn te weinig zitbanken in onze stad. Sommige pleintjes, zoals het McLeodplein, 

kregen na heraanleg geen enkele zitbank. Dat is een gemiste kans, want voldoende 

rustplaatsen stimuleert het sociaal contact. Ook in nieuwe private projecten stimule-

ren we eigenaars om rustplekken in te bouwen. 

• We vereenvoudigen de procedure en promoten actief de opstart van leefstraten. 

Vanuit de Stad voorzien we ook begeleiding in de vorm van buurtbemiddelaars en on-

dersteuning van initiatiefnemers. 

• Kleinschalige initiatieven als buurtrommelmarkten, wijkfeesten, speelstraten,… sti-

muleren en mogelijk maken zonder administratieve poespas. 

• De stad heeft een bemiddelende en faciliterende rol in het samenbrengen van di-

verse gemeenschappen in de stad en is een actieve partner bij buurtinitiatieven die 

het samenleven ondersteunen. 

• Groepsaankoop van gevelbankjes en ludieke acties als een ontwerpwedstrijd voor de 

opwaardering van gevels als hefboom om sociale interactie in wijken en buurten te 

stimuleren.  

• 2 keer per jaar krijgt elke wijk een stadstent ter beschikking voor een wijkfeest. 

• Scholen, kinderopvang en Buitenschoolse Kinderopvang worden actief ingezet als 

draaischijf binnen de gezinsorganisatie; ze worden afhaalpunt voor groentepakket-

ten, pakjes, de strijk of andere goederen. 

• In de wijken en buurten willen we informele initiatieven stimuleren rond kinderop-

vang, vrijetijdsbesteding, vakantie-invulling. Hiervoor stellen we de ontmoetingscen-

tra ter beschikking, en faciliteren we het overleg met scholen. 

 

Een superdiverse stad in harmonie: een actievere aanpak is nodig 

 
• Er komt aan de schoolpoort een project rond integratie. Daar bereiken we makkelijk 

ouders, bijvoorbeeld met een koffie- en theehoek waar ook de brugfiguur af en toe 

aansluit. 

• We voeren praktijktesten in om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden.  

• Alle politici tekenen bij het begin van de volgende legislatuur een charter “Allemaal 

Oostendenaars” en engageren zich tot verbindende initiatieven en discours. Meche-

len is voor ons het voorbeeld van hoe het kan. 

• Het stadsbestuur zorgt voor een uitgebreid netwerk van ‘interculturele bemidde-

laars’, met wortels in elke gemeenschap. Op professionele of vrijwillige basis treden 
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zij op als tolk, geven ze concrete hulp (bijv. bij hospitaalbezoek), signaleren ze knel-

punten aan het beleid, bemiddelen ze, enzovoort. 

• De feesten van de verschillende gemeenschappen zijn de feesten van alle Oosten-

denaars. We vieren ze publiek op onze pleinen en iedereen is welkom. 

• We moeten oog hebben voor radicalisering. In de moskeeën wordt een verlichte vorm 

van islam gepreekt, verscherpt toezicht en dialoog daarover is nodig. Politie is waak-

zaam t.a.v. radicalisering. 

• Superdiversiteit krijgt een plaats in rusthuizen en verenigingen, met een actieve on-

dersteuning van bestaande werkingen om zo toegankelijk mogelijk te worden. 

• Er komt een communicatiecampagne over het lokaal Meldpunt Discriminatie. Slacht-

offers van discriminatie (bijv. in de horeca) kunnen dat laagdrempelig melden via 

sms. De lokale politie voert een effectief sanctioneringsbeleid bij vaststelling van 

discriminatie. 

• We voorzien een actief onthaal van nieuwkomers, met een aanbod voor integratie en 

huisbezoeken. 

• Groen voorziet een structurele vertegenwoordiging vanuit de MARO in de Raad van 

Bestuur van het Economisch Huis, om de tewerkstellingsgraad bij nieuwkomers te 

verhogen. 

• Actieplan gelijke kansen op de werkvloer, i.s.m. partners als Economisch Huis, VDAB, 

VOKA, interimbureaus… Werkgevers worden actief benaderd met info over de oplei-

dings- en tewerkstellingsmaatregelen. 

• In de eigen vacatures van de stad willen we diplomavereisten zoveel mogelijk gelijk-

schakelen met werkervaring en geschikte buitenlandse diploma’s. 

• Er komen quota voor aanwerving van personeel met migratieachtergrond in de stads-

diensten, brandweer, politie… 

• Dienstencentra brengen in hun werking in elke wijk referentiefiguren uit de gemeen-

schappen samen, om van daaruit acties te ontwikkelen. 

• Om de participatie van de verschillende gemeenschappen bij cultuur te vergroten 

komt er een cultureel brugfiguur. Omgekeerd wordt ook het cultureel aanbod ver-

rijkt met input vanuit de verschillende gemeenschappen. 

• We voorzien voldoende lokale, individuele inburgeringstrajecten op maat, bovenop 

de Vlaamse maatregelen. 

• Oostende komt in het reine met haar kolonisatieverleden. De aanwezigheid van Leo-

pold II moet in balans worden gebracht met een sterk signaal naar Congo en de Con-
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golese gemeenschap in onze stad. Bewustmaking kan door de dialoog hierover te voe-

ren met de Oostendenaars, en acties zoals het benoemen van een plein of straat naar 

Lumumba, en een tijdelijke of permanente expositie rond de band tussen Oostende 

en Congo. 

• We maken werk van een LGBTQ-vriendelijk beleid en pakken discriminatie of agressie 

aan via een meldpunt. 

 

Een menselijke stad houdt rekening met mensen met een beperking 

 

• Voetpaden met losse tegels, hoge boordstenen of andere hindernissen zijn ergerlijk. 

Zeker voor ouderen, personen met een beperking of ouders met een kinderwagen. 

We volgen aanbevelingen op en pakken deze zwarte punten prioritair aan via een ac-

tie “Red de Stoep”. 

• Er komen meer (rolstoeltoegankelijke) openbare toiletten in de stad en op de dijk. 

• Er komt een toegankelijkheidstoets van stadsgebouwen voor personen met een han-

dicap. 

• Er komen op meerdere plaatsen voorzieningen voor een toegankelijk strand, met 

meer rijpaden richting zee. 

• Bij zebrapaden worden telkens verkeerslichten voorzien met een auditief signaal om 

de veiligheid voor mensen met een visuele beperking te verhogen. 

• De stad gaat outreachend te werk en bevraagt actief de adviesraden en commissies 

bij nieuwe projecten of grote infrastructurele / mobiliteitswerken. 

• Bij de bouw van sociale woningen is er aandacht voor toegankelijkheid. 

• Toegankelijkheid wordt meegenomen in alle beleidsdomeinen zoals mobiliteit, cul-

tuur, toerisme, ruimtelijke ordening, sport… 

• De Dienst Toerisme maakt een handige site en brochure voor zowel bewoners als toe-

risten met een beperking, met info over toegankelijke activiteiten/locaties . 

• De Stad maakt gebruik van verschillende hulpmiddelen. Bijvoorbeeld visuele stappen-

plannen met informatie op maat van bepaalde activiteiten, sensorische kaarten 

waarbij drukke en minder drukke locaties aangegeven worden of afsprakenfiches 

waar in eenvoudig taalgebruik afspraken en regels opgesomd worden die van toepas-

sing zijn op bepaalde toeristische activiteiten. 

• Sensibiliseren van stadspersoneel en medewerkers van toeristische hotspots rond om-

gaan met autisme en andere beperkingen verhoogt de klantvriendelijkheid en de toe-

gankelijkheid van de Stad. 
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• Een prikkelarme dag op de oktoberkermis voor mensen met autisme, hoogsensitivi-

teit of epilepsie.  

 

Stad in beweging 

 

• Oostende ligt aan zee, maar vreemd genoeg blijven de watersporten onderbelicht. 

Dat willen we veranderen. Oostende dient dé Watersportstad te worden. Daartoe 

gaan we samenwerkingen aan met scholen en bedrijven.  

• We promoten het zeezwemmen en leggen een getijdenzwembad aan ter hoogte van 

De Drie Gapers. In de plannen voor het nieuwe zwembad is immers geen buitenz-

wembad meer voorzien.  

• Bij de herinrichting van de Lijnbaanstraat en ook op het Petrus- en Paulusplein reali-

seren we een basket- of minivoetbalpleintje. 

• Er komen kleine fitnesstoestellen op alle pleinen in Oostende. 

• Groen ondersteunt het concept van de brede school. Sportinfrastructuur van de 

Oostendse scholen moeten vrij toegankelijk gemaakt kunnen worden op woensdagna-

middag en in het weekend. De stad treedt hierbij op als facilitator. 

• De renovatie van de Koninklijke Stallingen krijgt de hoogste prioriteit. 

• Voor bepaalde sportactiviteiten die ’s avonds plaatsvinden (dans, yoga,…) worden 

ook zalen in ontmoetingscentra ter beschikking gesteld.  

• Er komen meer vrije momenten in de sportcentra voor kwetsbare groepen.  

• Groen wil dat er werk gemaakt wordt van kwalitatieve sportinfrastructuur voor sport 

op het hoogste niveau (vb. BMX, looppistes,…) 

• We stimuleren bedrijven en ondernemers om hun werknemers te motiveren om aan 

sport te doen. Dit door ludieke acties en het uitreiken van een sportlabel. 

• KVO is het uithangbord van voetballend Oostende en moet niet alleen een topploeg 

zijn, maar ook een brede voetbalclub waar Oostendse voetballertjes terecht kunnen. 

Dat is het voornaamste criterium bij evaluatie. Deze evaluatie zal elk jaar op een ob-

jectieve en correcte manier gebeuren.  


