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EEN ACTIEF, TRANSPARANT EN MODERN BELEID 

 

De burgers informeren, raadplegen, om advies of om samenwerking vragen of ze zelf 

mee laten beslissen, dat zijn de keuzes die een bestuur heeft als het nadenkt over parti-

cipatie. Groen wil in de komende bestuursperiode de burgers zelf mee laten beslissen 

en actief laten bepalen hoe hun Oostende er moet uitzien. Daar zijn goede redenen 

voor. Een grotere participatie en betrokkenheid van de burgers creëert ook een sterker 

sociaal weefsel. Want we zijn allemaal Oostendenaars. 

 

Meer ethiek in de politiek  

 

• Groen wil de burgemeester leveren, en dan zal burgemeester zijn het enige wat hij 

doet. Oostendenaars verdienen een fulltime burgemeester. Cumul met bijvoorbeeld 

een mandaat in een parlement is voor ons uitgesloten. 

• Elke Oostendenaar die in het kader van een openbaar onderzoek de moeite doet om 

een bezwaarschrift in te dienen, krijgt vanaf nu automatisch een antwoord van het 

stadsbestuur. Dat is een kwestie van beleefdheid. 

• Groen wil een moderne, actieve en financieel gezonde overheid. Hierbij dienen ook 

ethische beleggingen en duurzame keuzes centraal te staan. Tegen het einde van de 

volgende legislatuur moet Oostende 100% ethisch bankieren realiseren. 

• Oostendse politici in het bestuur leggen zichzelf een decumul op. Oostendse politici 

ondertekenen een deontologische code waarin ze afzien van een cumul tussen poli-

tieke uitvoerende mandaten in enerzijds Stad, OCMW of Autonome Gemeentebedrij-

ven (voorzitter en leden directiecomité) en anderzijds zitjes in raden van bestuur 

van bedrijven of verenigingen die rechtstreeks met hun politieke bevoegdheid te ma-

ken hebben. 

• Actieve openheid: relevante beleidsdocumenten moeten direct via het internet voor  

iedereen beschikbaar zijn. Studies die met geld van de belastingbetaler gefinancierd  

worden, kunnen niet achtergehouden worden en moeten ter inzage zijn. 

• Groen streeft een diverse samenstelling in de adviesraden na, met betrekking tot af-

komst, achtergrond, en leeftijden. 

 

 

 

Naar een échte participatie 
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• We richten een stadsraad #G84 op, dat mee beslist over een stuk van het stadsbud-

get. De stadsraad kan ook punten op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. 

• Eén centraal telefoonnummer met vier cijfers voor Stad en OCMW (zoals in Kortrijk 

1777), bijvoorbeeld 8400. Een frontoffice daar beantwoordt de meeste vragen, en 

verwijst pas door indien nodig of dossiergebonden. 

• Groen wil Oostendenaars de mogelijkheid geven om bij het begin van de gemeente-

raad een rechtstreekse vraag te stellen aan het college van burgemeester en schepe-

nen. Elke gemeenteraad start met een vragenhalfuurtje. 

• De toegankelijkheid van Stadhuis en politie kan beter: er komt drie keer in de week 

een ‘vrij spreekuur’ bij bepaalde laagdrempelige diensten als burgerlijke stand en 

stedenbouw. 

• Groen is voorstander van innovatie en de moderne informatiesamenleving. Tegelijk 

willen we niet dat iemand uit de boot valt omdat hij geen internet of computer 

heeft. Zeker in een stad als Oostende, met een oudere én kansarme bevolking, is dat 

belangrijk. Alle informatie die digitaal aangeboden wordt, moet dus ook op een an-

dere manier bekend worden gemaakt (De Grote Klok, brieven,…).  

• Wijkraden moeten echte participatieraden worden, waar niet alleen geïnformeerd 

wordt, maar ook echt de dialoog wordt aangegaan tussen stadsbestuur en inwoners. 

Ook samenlevingsthema’s dienen hier aan bod te komen. 

• Bij elk participatietraject wordt een tijdspad uitgetekend en een stappenplan ge-

volgd. Betrokken burgers en sleutelfiguren met een netwerk binnen het beleidsdo-

mein of een specifieke deskundigheid, tekenen een traject uit met bijzondere aan-

dacht voor de toegankelijkheid van methodieken voor moeilijk bereikbare groepen. 

• Participatie wordt een bevoegdheid die toegewezen wordt aan een schepen. Binnen 

elk kabinet wordt één medewerker aangeduid als aanspreekpunt voor participatie-

ontwikkeling. In de begroting wordt een apart budget voor participatie voorzien. 

• Adviesraden en commissies moeten meer inspraak krijgen op beslissingen van het 

stadsbestuur, ook wanneer ze slechts onrechtstreeks betrokken zijn. 

• Voor stadsbrede thema’s worden referenda ingevoerd, zodat belangrijke debatten bij 

alle inwoners kunnen worden gebracht.  

• Stadsobligaties: burgers kunnen hun slapend spaargeld investeren in stadsprojecten 

van algemeen belang en krijgen er een mooi rendement voor terug. 
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• Zoveel mogelijk apps bundelen tot 1 Oostende app. De wildgroei is niet meer helder. 

Die ene app zal ook toelaten om nood aan herstellingen openbaar domein te signale-

ren, met mogelijkheid foto in te scannen zodat stadsdiensten onmiddellijk inschat-

ting kunnen maken van de ernst van het probleem. Feedback daarop is een eviden-

tie. 


