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VERZOEKSCHRIFT VOOR EEN BESTUURSORGAAN VAN DE STAD OOSTENDE
.

Betreft:

#HELPoekraïne!

Geachte,
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels René zich te
richten aan de stadsbestuur Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal
bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement zoals door de Gemeenteraad bepaald.
Motivatie, aanleiding en context :

Wij kennen inmiddels allemaal de vreselijke beelden uit de Oekraïne.
Hieromtrent wensen wij van Pro-Actief Belgium afd. Oostende het
stadsbestuur maar vooral onze raadsleden een signaal van solidariteit te
willen uitzenden. Volgens onze burgerpartij blijkt één minuut stilte bij het
begin van de gemeenteraad een perfect middel, om vanuit het stadhuis
een gebaar van solidariteit te willen vertonen. Enerzijds is het belangrijk,
dat wij solidariteit vertonen, maar evenwel is het een signaal van respect
voor de vele slachtoffers.
Zowat op de hele wereld worden de vluchtelingen vanuit de Oekraïne
opgevangen. Heel wat landen, steden en gemeentes tonen een hart voor
de menselijkheid. Ook onze stad kan hierin een kleine bijdrage leveren.
Met #HELPoekraïne heeft de Vlaams minister-president Jan Jambon
(N-VA) reeds een oproep gelanceerd voor Belgen die een plaatsje kunnen vrijmaken, en dus vluchtelingen willen
opvangen.
Het spreekt vanzelf, dat OOSTENDE hier evenwel in kan meehelpen. Het is een meest schitterende project voor de
menselijkheid. Vanuit onze burgerpartij willen wij aldus de stad Oostende te sensibiliseren onze
verantwoordelijkheid ook te willen opnemen. Met #oostendeHELPToekraïne kunnen wij samen onze
menselijkheid en solidariteit de wereld insturen.

ONZE VRAGEN:

➢ Is het stadsbestuur willens de zoektocht naar opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïense ACTIEF
te willen steunen ?
➢ Kan het stadsbestuur een proportie campagne realiseren, om de Oostendenaars die deze mensen
willen opvangen meer informatie te willen verschaffen?
➢ Oostendenaars die een plaatsje vrij maken voor deze vluchtelingen, vinden op de officiële
website van de stad Oostende GEEN informatie. Kunnen wij informatie op de website van de stad
ter beschikking stellen?
➢ Heel wat sociale woningen staan in afwachting tot de sloop leeg. Kan de stad Oostende met de
sociale huisvestengingsmaatschappijen een overeenkomst vinden, om deze woongelegenheid vrij
te maken voor vluchtelingen?
➢ Medicatie en warme kleding blijkt dringend nodige voor de slachtoffers van deze oorlog. Kan het
stadsbestuur hier een verzamelpunt inrichten en de hulpgoederen meer sentraliseren ?

Met de meeste hoogachting

Wyffels René F. B.
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