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VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 
 

 
Betreft:  Aanstelling BEMIDDELAAR voor het dossier omtrent het Dierenasiel Oostende. 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur zoals in artikel 28 van de 

Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur zoals bepaald. 

Redenen:  

Pro-Actief Oostende is bezorgd over de wantoestanden in het dierenasiel te Oostende. Zondag 31 

oktober 2021 kregen wij melding, dat door de hevige regen de thuisloze dieren met de pootjes in het 

water kwamen te staan. Een toestand die als onhoudbaar moet worden beschouwd.  

Meer als duidelijk zijn alle partijen in deze stad het eens, dat er een nieuw dierenasiel in Oostende 

moet komen. Herstellingen zijn omtrent de hoge kostprijs NIET meer aan de orde. Deze zou de 

kostprijs voor een nieuwbouw gevoelig overschrijden.  

Als burgerpartij in Oostende staan wij dicht bij de Oostendenaars. Het is dan ook aan de orde, dat wij 

het stadsbestuur laten weten, dat heel veel Oostendenaars en aldus dierenliefhebbers de stilstand in 

dit dossier niet begrijpen. Het ongenoegen bij deze Oostendenaars wordt al maar luider. De 

vordering naar een opstand (betoging) om het ongenoegen van de dierenliefhebbers in onze stad 

duidelijke kenbaar te maken, blijkt realistisch.  

Pro-Actief Oostende lanceerde hieromtrent het voorstel aan de burgemeester Bart Tommelein een 

bemiddelaar te willen aanstellen. De burgemeester liet onze partijvoorzitter inmiddels weten, 

hierover te willen nadenken. Ons voorstel de heer WYFFELS René te willen aanstellen, werd echter 

door de burgemeester verworpen.  

De argumentatie om onze partijvoorzitter niet te willen aanstellen omtrent zijn politieke voorkeur 

blijkt absurd.  Is het toch dit stadbestuur onder leiding van de burgemeester deze uit dit dossier een 

politieke spelletje maakte. U laten mij dan ook toe, er nogmaals op te wijzen, dat onze burgerpartij 

de kiesdrempel niet hebben gehaald. Wij aldus geen deel uitmaken  van de gemeenteraad en of het 

stadsbestuur.  

 



 

Het blijkt ons ook absurd een advocaat te willen aanstellen, deze de Oostendenaars weer geld moet 

kosten. Net om deze meerkosten te willen vermeiden was onze voorzitter bereid de rol als 

bemiddelaar op zich te willen nemen. Uiteraard omdat het gaat om belastinggeld die door de 

Oostendenaars reeds werden betaald. Onder meer ook de 561 Oostendenaars die onze burgerpartij 

(verkiezingen 14 oktober 2018) het vertrouwen hebben gegeven. Het is ons aldus NIET duidelijk 

waarom dit stadsbestuur (41 raadsleden) minder vertrouwen hebben.  

De communicatie met burgemeester Bart Tommelein  en de voorzitter van het Dierenasiel “Het 

Blauwe Kruis van de Kust” voorloopt tot op heden meest positief. De burgemeester liet onze 

partijvoorzitter de heer Wyffels Rene reeds weten op de zelfde lijn te zitten. Ook de voorzitter van 

het dierenasiel Oostende  Fabrice Goffin heeft reeds de meeste vertrouwen in de competentie van 

de heer Wyffels René.  

De grootste politieke kracht in Oostende, met name (VOORUIT Oostende) liet weten voorstander te 

zijn van een bemiddeling. Op deze meest constructieve manier kunnen wij de stilstand doorbreken. 

Omdat de thuisloze dieren in onze stad hier wel nood aan hebben.  

Pro-Actief Oostende is verontwaardigt over de manier waarop openbaar worden gecommuniceerd 

over boekhoudkundige gegevens omtrent het dierenasiel Oostende. Ongeacht dat het een VZW is, 

mogen de Oostendenaars verwachten, dat er meer discretie aan de dag worden gelegd. Het 

verspreiden van o foutieve informatie werkt bij de bemiddeling contraproductief. Los van het feit wie 

dan de bemiddeling op zich zal nemen.  

 

Hieromtrent onze vragen: 

➢ Is het stadbestuur overeengekomen dat het dossier omtrent de nieuwbouw van het 

dierenasiel en met naderen van de winterperiode prioriteit moet krijgen? 

 

➢ Wanner zal de bemiddelaar worden aangesteld worden?  

 

➢ Wie zal de bemiddelaar zijn?  

  

 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


