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VERZOEKSCHRIFT VOOR EEN BESTUURSORGAAN VAN DE STAD OOSTENDE 
. 

 
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 : 
 

“Vernieuwing van de wijkpolitie in Oostende naar wijkpolitie 2.0” 

Wijk 2.0 het Oostendse plannen voor een moderne wijkpolitie. Als uitgangspunt werd Oostende opgedeeld in drie nieuwe 

politiewijken: Stene, Konterdam en Zandvoorde gaan samen verder als ‘Wijk Oost’, onder ‘Wijk West’ vallen Raversi jde, 

Mariakerke en Westerkwartier en tot slot vormen het stadscentrum en de wijk Vuurtoren ‘Wijk Noord’. Het opzet was een 

nauwer contact met de burger, maximale aanwezigheid van de wijkinspecteurs op het openbaar domein en betere bekendheid 

en bereikbaarheid.  

Op het eerste zicht een productiviteitsaanpassing die tot meer zichtbaarheid 

in de wijken moest lijden. Echter toont een BURGERRAADPLEGING in 

opdracht van onze burgerpartij een volledig andere waarneming bij de 

Oostendenaars.  

“De inwoners zullen deze nieuwe manier van werken zeker appreciëren. 

Ook verbetert dit onze eigen politiewerking. Eén van de pijnpunten die onze 

wijkpolitiemensen doorheen de jaren merkten, was de toename van 

bureauwerk. Nochtans zijn zij de ogen en oren van de wijk, en moeten we 

veel meer de straat op. Deze wijkhervorming betekent op meerder vlakken 

een verbetering”, aldus de korpschef. (Bron: HLN) 

PRO-Actief Oostende stelde de vraag dan ook in verschillende groepen op 

de sociale media. Het stadsbestuur en de lokale politie Oostende hadden ons 

beloofd, na de herstructurering van de wijkpolitie zouden de wijkagenten zichtbaarder worden in onze wijken. De Oostendenaars 

konden aldus hun ondervindingen hieromtrent verduidelijken.  

Wij stelden aldus volgende vragen:  

JA          Ik zie meer politieagenten in mijn wijk. 11% 

NEEN Ik zie minder politieagenten in mijn wijk 64 % 

GELIJK Alles is het zelfde gebleven in mijn wijk. 25 % 
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Onze burgerpartij was echter verbaast met de uitslag van de enquête en ging opzoek naar de reden voor deze meest negatieve 
uitslag. Liefst 64% van de bevraagden maakten duidelijke dat zij MINDER politie aanwezigheid in hun wijk registreren. 25% gaven 
aan dat er niets veranderd is. In zijn totaliteit zien wij aldus 89% bevraagden constateren een zekere ontevredenheid.  
 
PRO-Actief Oostende blijft niet bij de pakken zitten. Niet zelden worden onze verzoekschriften in het kader van 
burgerparticipatie als kritisch beschouwd. Net dit is de taak van een oppositiepartij als die wij ons zien. Ongeacht onze 
democratische controleplicht, gaan wij ook in de toekomst PRO-Actief aan de slag. Dit wil zeggen, wij willen samen met het 
stadsbestuur opzoek gaan naar mogelijke oplossingen.  
 
Na een grondige analyse van de ontevredenheid bij de Oostendenaars, vernamen wij een mogelijke reden voor deze 
waarneming. Onder meer is het voor de bevolking niet zichtbaar of een wijkagent met een voertuig door de wijk onderweg is of 
een interventieploeg van de lokale politie Oostende. De zichtbaarheid verhogen is dan een meest constructieve oplossing.  
 
Onze burgerpartij stak de koppen samen en kwam tot een mogelijke oplossing. De vraag op welke manier wij de zichtbaarheid 
van de wijkagenten kunnen verhogen was een kerntaak. Het kenbaar maken van de politievoertuigen deze door de wijkagenten 
worden gebruikt kwam naar voor. Dit zou best kunnen door hat plaatsen van een ‘sticker’ op het voertuig deze de zichtbaarheid 
zonder enige twijfel vergroot. Een “sticker “ met de tekst “Uw wijkagent…dicht bij het leven” maakt aldus een zichtbaar 
onderscheid tussen interventie en wijkpolitie.    
 
Onze vragen: 
 
 

➢ Hoe verklaard het stadbestuur de meest negatieve waarneming ? 
 

➢ Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen, om de zichtbaarheid van de wijkagenten zoals reeds aangekondigd 
te verbeteren ? 

 
➢ Wil het stadsbestuur samen met de korpsleiding van de lokale politie Oostende onze voorstel bespreken om de 

zichtbaarheid en of identificeerbaarheid van de wijkagenten te vergroten. Zoals door een “sticker” op het voertuig?    
 

➢ Wij vernemen, dat de toestroom naar de wijkkantoren binnen de verschillende diensten bij de lokale politie 
Oostende moeilijk verloopt. Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om de functie “wijkagent” binnen het 
korps aantrekkelijker te maken?  
 

➢ Werden inmiddels alle vacatures voor de functie “wijkagent” inmiddels ingevuld?  
 
 

  
 

 
                   Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                             PARTIJVOORZITTER                                               PARTIJSECRETARIS  

 

 


