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HET GROOTSTE NATUURGEBIED VAN HET LAND 

 

Oostende grenst aan het grootste natuurgebied van het land: de zee. Die zee is een 

unieke troef. Daarnaast worden we omgeven door een krekengebied, een stadsrandbos, 

en heel wat mooie natuur in de rand van onze stad. Parken vormen groene eilanden in 

onze drukke stad, en geven ons ademruimte. Al deze natuur staat onder druk door het 

intensieve gebruik van onze stad en infrastructuur, en door de explosieve toename aan 

bewoners in de zomermaanden. Groen wil een duidelijk actieplan voor het behoud en 

de verdere uitbouw van onze natuur en milieu. Dit alles in een breder traject richting 

een klimaatneutrale stad tegen 2050. 

 

Voor een duurzame, nette stad 

 

• Oostende moet voortrekker worden in het duurzaam strandtoerisme. Daarom kiest 

Groen resoluut voor een “plasticvrij Oostende” met een verbod op plastic zakjes, 

volledige plasticvrije evenementen en maatregelen voor een proper strand zoals sen-

sibilisatieborden. Oostende treedt ook eindelijk toe tot de Statiegeldalliantie en gaat 

hiermee actief in dialoog met de hogere overheid. 

• Gesubsidieerde evenementen binnen de stad krijgen een verbod op het gebruik van 

wegwerpplastic, ook beachbars mogen geen rietjes, bestek, zakjes, plastic bordjes,… 

meer gebruiken. 

• Waarom wordt door de vingers gezien wanneer iemand een papiertje of sigaretten-

peuk op straat of op het strand gooit? Met Groen komt een streng handhavingsbeleid 

voor mensen die de stad en het strand vervuilen. 

• Het Economisch Huis gaat actief op zoek naar een uitbater voor een verpakkingsvrije 

winkel in Oostende. 

• LED-verlichting wordt waar mogelijk in de stad geïnstalleerd, zowel in openbare ver-

lichting als in stadsgebouwen. 

• Waar mogelijk worden warmtenetten uitgerold, ook voor particuliere woningen.  

• Stad Oostende geeft goede voorbeeld inzake duurzaamheid. De stad koopt enkel nog 

elektrische of hybride voertuigen aan. 

• Er worden maximaal maatregelen genomen om overheids- en andere gebouwen zo 

energiezuinig mogelijk te maken. Zo plaatsen we zonnepanelen op stads- en over-

heidsgebouwen, maar ook andere nieuwe constructies zoals het station, stimuleren 

we om dit te doen. 
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• In Oostende zijn er nu 15 laadpalen. Dat moet uitgebreid worden, voldoend gespreid 

over het grondgebied. Er dienen ook voldoende laadpalen voor elektrische fietsen te 

zijn zodat het fietstoerisme optimaal gepromoot kan worden. 

• Er komen overal sorteervuilnisbakken, zowel in de stad als op het strand. Het aantal 

afvalkorven stijgt op welbepaalde plaatsen, met een meer frequente ophaling in de 

zomer. 

• Er komt een nieuw containerpark in de wijk Mariakerke/Westerkwartier om het ver-

lies van het park aan de Nieuwpoortsesteenweg te compenseren. 

• Ophaling van afval gebeurt voor 10u ’s morgens. 

 

De natuur is onze bondgenoot, geen recreatiepark 

 

• Natuurbeheer van het stadsrandbos, het krekengebied en de diverse parken dient 

streekeigen te zijn en gericht op behoud en uitbreiding. De Spuikom en de Oosteroe-

ver zien we in de eerste plaats als waardevolle natuurgebieden. Recreatie kan, zo-

lang de natuurwaarden en -functie niet worden aangetast. 

• Verduining aan Raversijde en de Oosteroever wordt toegestaan en gestimuleerd. 

• De evenementenweide willen we combineren met een parkbos: zo weinig mogelijk 

verharding, aanplanten van inheemse boomsoorten, orchideeën beschermen, fiets-

pad in grint of ander natuurlijk materiaal. 

• Aandacht voor biodiversiteit: meer bloemen zaaien, biotoop creëren voor bijen en 

vlinders in de stad, vogels,… Insectenhotels in parken voorzien, of op platte daken 

bijenkorven plaatsen. 

• De parken verbinden we door fiets- en wandelpaden. 

• Groen geeft zuurstof aan de stad, daarom wordt bij elk vrijkomend perceel in het 

centrum onderzocht of de stad hier een waardevolle invulling aan kan geven met (tij-

delijk) groen. 

• We voorzien premies om gevels te vergroenen en beplanting te voorzien. Bij de her-

aanleg van trottoirs worden inwoners op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot 

het aanleggen van een geveltuin en wordt dit ook actief gepromoot. Er komt een 

geveltuinteam dat tips geeft over de beplanting en het onderhoud van geveltuinen. 

• Het bloemenhorloge in het Leopoldpark wordt in ere hersteld. 

• In de bestaande groenzones, bijvoorbeeld langs het stadsrandbos, worden pluktuinen 

aangelegd. Elk jaar opnieuw worden eetbare planten in bloembakken gezaaid, om 

bewustwording te creëren en buurtcohesie te verhogen. 
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• Er komt een groennorm: elke Oostendenaar heeft op maximum 400 meter van zijn 

woning een groene ruimte om te vertoeven. 

• Door grote evenementen te spreiden over de stad (Leopoldpark, Maria Hendrikapark, 

strand, stadshal, evenementenweide,…) verlagen we de druk op de natuur. 

• We gaan voor een compensatiefonds bij grote projectontwikkelingen: projectontwik-

kelaars dienen bij te dragen tot de ontwikkeling van groenzones/parkzone of moeten 

een bijdrage storten voor groenontwikkeling op een andere plaats in de stad.  

• We stimuleren bedrijven om groendaken te voorzien zodat meeuwen meer broed-

plaatsen hebben buiten het centrum 

• We laten toe dat afval in containers of harde afvalzakken wordt gedeponeerd en zet-

ten in op 150 afvalstraten om de overlast door meeuwen te beperken.  

• We nemen deel aan internationaal overleg om naar een efficiënte bestrijding van de 

meeuwenproblematiek te gaan, en slaan hiervoor ook de handen in elkaar met de an-

dere kuststeden en -gemeentes. 

• Er komt een verbod op het recreatief inzetten van dieren op de kermissen in de stad. 

• Hittebrigades worden opgericht om dierenwelzijn in de zomer veilig te stellen, ook 

de paardenkoetsen zullen gemonitord worden in functie van het overbelasten van 

paarden bij extreme hitte. 

• De milieudienst moeten we beter ondersteunen en voorzien van voldoende man-

kracht en de functie van milieuambtenaar wordt opgewaardeerd. 

  


