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EEN GEZONDE EN DYNAMISCHE ECONOMIE  

 

Economie is een belangrijke hefboom in de stad. Een gezonde economie geeft zuurstof 

aan haar inwoners en verhoogt de leefbaarheid voor jonge gezinnen en actieve bewo-

ners. En Oostende heeft heel wat potentieel. Onze stad telt heel wat ondernemers en 

kleine zelfstandigen die met veel passie in sectoren als shopping, horeca, maar ook be-

leving, toerisme of innovatie actief zijn. Het Economisch Huis moet deze mensen weg-

wijs maken en ondersteunen, en mag hier voor Groen nog een groot stuk in groeien. 

Maar we mogen geen stad worden van toerisme alleen: er schuilt ook veel potentieel in 

de bedrijventerreinen, het maritieme, de luchthaven… Ook een grote werkgever als de 

haven dient optimaal tot zijn recht te kunnen komen in een stad met een rijke geschie-

denis in de visserij. We mikken dan ook voluit op clusters met hoger onderwijs, innova-

tie en jobs. Naast de klassiekers wil Groen ook ten volle de aandacht richten op kleinere 

initiatieven rond bijvoorbeeld korte keten-landbouw, deeleconomie of op manieren om 

creatieve ondernemers te steunen. Ook sociale economie dient terug op de kaart te 

komen als opstap voor mensen die moeilijker deelnemen aan onze arbeidsmarkt. Onze 

stad kan en moét een voorbeeldrol opnemen hierin. 

 

Onze economische motor in hogere versnelling 

 

• Het Economisch Huis (EH) wordt meer dan ooit een KMO-loket. Het richt zich als een 

echte “ambassadeur voor Oostende” op alle opportuniteiten, niet hoofdzakelijk op 

winkels. Ook het aantrekken van KMO’s en industrie met werkgelegenheid wordt een 

prioriteit. We versterken het Economisch Huis met meer lokale expertise, mensen die 

de situatie in de stad goed kennen en netwerken hebben in andere actoren, zoals 

werkgeversorganisaties, hogescholen, bedrijven, de provincie West-Vlaanderen, 

Agentschap Innoveren en Ondernemen (er zijn veel subsidies en financiële steun-

maatregelen). 

• Wie eraan denkt een onderneming op te starten, moet volle steun krijgen. Het Eco-

nomisch Huis verleent micro-kredieten en werkt beter samen met organisaties die dit 

al doen. 

• Vergunningen moeten we als stadsbestuur sneller kunnen uitreiken. Ondernemers 

vragen een vlotte administratieve afhandeling. 
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• De groei van onze luchthaven is een bron van tewerkstelling en is positief. 

Voorwaarde is uiteraard dat de hinder voor omwonenden laag blijft. De huidige mili-

euvergunning is dan ook het kader waarbinnen we verdere ontwikkeling moeten na-

streven. Het personenverkeer is een troef voor de regio. We steunen de verdere ont-

wikkeling daarvan, mits alle vluchten onder 500 km uit het aanbod geschrapt wor-

den. De grote ecologische kost van vliegen kan immers niet langer onder de mat ge-

veegd worden. Rendabiliteit is nodig, het kunstmatig in leven houden van vrachtver-

voer van en naar de luchthaven Oostende-Brugge kan nooit de bedoeling zijn. Innova-

tie/onderzoek kunnen we stimuleren, op vlak van waterstof, drones (mits compatibel 

met passagiersluchthaven die voorkeur geniet), onderzoekscentrum voor de lucht-

vaart, en andere nieuwe opportuniteiten. 

• Groen wil een vestigingspremie voor innovatieve starters die hun intrek nemen in 

langdurig leegstaande panden. 

• Hoge huurprijzen kantoren counteren door co-working spaces en ondersteuning voor 

starters. Start2Success verder uitbouwen en meer bekend maken. Er wordt ingezet 

op mogelijkheden om co-workingspaces in te richten in de nabijheid van het open-

baar vervoer. Het EH speelt een actieve rol in de toeleiding van ondernemers en be-

drijven met deze noden. 

• Unizo signaleert ontevredenheid bij de Oostendse ondernemers over de werking van 

de Raad lokale economie. Er is te weinig uitwisseling en de ondernemers voelen zich 

niet gehoord. De Raad moet ernstig genomen worden als adviesorgaan bij het ge-

meentelijk economisch beleid, de ruimtelijke planning, de commerciële strategie, 

duurzaamheid, enz. Er is meer open communicatie nodig met de ondernemers. 

• De focus van het Centrummanagement verbreedt naar alle winkelstraten, kwalita-

tieve horeca en het actief invullen van specifieke leemtes in de stad. 

• Er komt een rem op baanwinkels: baanwinkelruimte dient ook echt wel gebruikt te 

worden voor een aanbod dat ruimtebehoevend is (garages, meubelzaken…) of voor 

productiebedrijven. 

• Een betere aanwending van de beschikbare voorraad bedrijfsgronden gebeurt door in 

de schoot van het Economisch Huis een grondenbank op te richten. 

• Ondernemers die werken in Oostende, maar gedomicilieerd zijn in een andere ge-

meente, hebben geen toegang tot het containerpark. Een speciale “Oostendse KMO”-

pas is wenselijk. 
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Innovatie als creatie van toegevoegde waarde 

 

• Oostende kiest voor een smart city. Op de Oosteroever komt een hub voor start ups 

en innoverende bedrijfjes. Het is belangrijk dat we er een goede mix van functies 

hebben. 

• Blue growth en blue energy zijn de sectoren van de toekomst. Het wetenschapspark 

wordt verder ontwikkeld en aangelegd, met een bedrijfsrestaurant, meer promotie 

en bekendmaking. We proberen onderwijs vanuit de UGent naar Greenbridge te ha-

len. 

• De komende jaren zet Oostende samen met de belangrijke stakeholders voluit in op 

circulaire economie, zowel voor grote bedrijven als kleine handelszaken. Dit maakt 

voor Groen integraal deel uit van een geïntegreerd afval-en plastiekbeleid. 

• Ondernemers betrekken we bij klimaatacties. Energiescans, ter beschikking stellen 

van thermografische luchtfoto’s en scans, oplaadpunten voor elektrische wa-

gens/fietsen. EOS moet een ondernemerspijler krijgen. Heel veel ondernemers en 

kleine zelfstandigen hebben hoge energierekeningen. 

• CommonLab: in het stadscentrum herbestemmen we het politiekantoor tot een plek 

waar inwoners elkaar ontmoeten. Ondernemers, kunstenaars en innovatieve project-

bedenkers werken hiervoor samen. Een optimaal en flexibel gebruik van ruimtes, 

maar ook uitwisseling en kennisdelen staan hoog op de agenda. 

• We voorzien een markthal in het stadscentrum waar zowel dagverse producten te 

vinden zijn aangeleverd via korte keten, als fijne ontmoetingsplaatsen voor koffie of 

een snelle lunch. Tal van voedselconcepten zijn reeds terug te vinden in dergelijke 

projecten in heel Europa, Oostende kan met haar rijke visserijtraditie hierin een 

voorbeeldrol aan de kust opnemen.  

• (Ontwijde) gebedshuizen worden onderzocht als locaties om innovatieve projecten 

binnen het stadscentrum op te starten. 

 

De haven en de visserij in ere herstellen 

 

• Groen roept een halt toe aan de verarming van de haven. We bouwen opnieuw aan 

een polyvalente haven, niet enkel aan de off shore. De infrastructuur van de haven 

wordt aantrekkelijk gemaakt met oog op roro en ferries. Dit gebeurt onder andere 

door de connectie schip-trein: passagiersgebonden activiteiten concentreren we op 

de Westelijke oever naast het station, het zeewezendok wordt klaargemaakt voor 



 

22 

offshore maar ook voor vracht, de terminals renoveren we, en we mikken op een 

doorsteek klein strand - Montgomerydok waarbij pleziervaart wordt afgescheiden van 

grotere vaart. Dit laat ook toe de kades op de Westelijke oever te verlengen, waar-

door trafiek meer ruimte krijgt. 

• De maritieme industrie op de Oosteroever wordt een prioriteit. De bouw van appar-

tementen op de Oosteroever roepen wij een halt toe. Een mix van functies is veel in-

teressanter. 

• We onderzoeken de mogelijkheid tot het opstarten van een maritieme cluster met 

het VLIZ, ILVO, Groenbridge, UGent en de Haven en Stad Oostende, waarvan het Eco-

nomisch Huis de spil moet zijn. 

• Ferry’s op waterstof. Deze worden gebruikt tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Oost-

ende kan het labo zijn van Noord-West-Europa. Pilotproject is mogelijk. Daarbij 

hoort een waterstoffabriek in Oostende (de achterhaven), gevoed door de reststroom 

van de windmolens. Zo krijg je een “klimaatneutraal” Oostende. Openbaar vervoer 

kun je allemaal op die waterstof zetten. 

• De visserij wordt bedreigd. Toch heeft deze mooie sector wat Groen betreft een 

sterke toekomst in Oostende. De nieuwe vismijn en distributie hangen voor ons sa-

men met een behoud van het visserijdok, de beide kades voor laden en lossen, de 

visverwerkingsbedrijven, en de winkeltjes. 

• In de schoot van de VLV willen we een nieuw akkoord uitwerken met Zeebrugge over 

de verdeling van de visaanvoer, zodat Oostende niet het kleine broertje wordt. Am-

bitie moet zijn 50%-50%. Boetes bij niet-naleving moeten ook effectief geïnd worden. 

• We stimuleren innovatieve projecten zoals de kweek van specifieke bruikbare algen 

of de ontwikkeling van technologie om CO2 onder water te bewaren. 

• Er komt een Noordzee aquarium in Oostende, op het Maritiem Plein (Oosteroever). 

 

Een duurzame en sociale economie levert jobs op 

 

• Via lokale banenmarkten, invoegbanen, stageplaatsen en individuele begeleiding wil-

len we een betere activering van werkzoekenden. 

• We zetten voluit in op deeleconomie en ondersteunen, motiveren en stimuleren waar 

nodig.  
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• Onze stad neemt een voorbeeldfunctie op op vlak van sociale tewerkstelling. Oos-

tende heeft slechts een fractie van het aantal jobs in de sociale economie in Kor-

trijk. Dit werd te lang verwaarloosd. We maken een actieplan voor een in-

haalbeweging. 

• Projecten die steunen op circulaire economie worden onder de aandacht gebracht en 

financieel gestimuleerd. 

• Bij het uitschrijven van overheidsopdrachten geven we extra punten aan bedrijven 

die expliciet inzetten op tewerkstelling van kansengroepen. 

• Bij het aanwerven van jobstudenten bij stadsdiensten geeft men prioriteit aan jonge-

ren uit kansengroepen. 

• De Stad doet haar aankopen lokaal en via het duurzaamheidsprinicpe van de korte 

keten. 

• Organisaties die op een andere manier bijdragen aan de samenleving betalen minder 

voor het gebruik van stadsruimte. Wie meer bijdraagt aan het gemeenschappelijke 

project of meer inzet op tewerkstelling van kansengroepen betaalt een lagere ver-

goeding voor het gebruik van de ruimte. 

 

Fiscale vereenvoudiging 

 

• Groen is al jaren vragende partij voor een fiscale vereenvoudiging. Oostende is een 

van de koplopers in het aantal lokale belastingen en retributies. Er zijn 37 verschil-

lende belastingen en 5 soorten retributies (42 posten in totaal). Daarin saneren is no-

dig en dat is in het voordeel van zowel ondernemers als overheid. De belasting op 

drijfkracht of de taksen op afficheren van namen van handelszaken, bijvoorbeeld, 

gaan we afschaffen. 

• We voeren stadsobligaties in. Dit genereert extra middelen en laat Oostendenaars op 

een winstgevende manier participeren in stadsprojecten. 

• De belastingen, behalve de leegstandtaks, worden niet verhoogd. 

  


