
 

 
Aan: 

Stad Oostende 
Algemene directeur 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
E-mail: bestuurszaken@oostende.be 
 
Uw Ref.:                              Ons Ref.:                                   28.12.2021 

        28-12-2021 OndergrParking 

 
 

VERZOEKSCHRIFT aan het LOKAAL BESTUUR van de Stad Oostende 

 
 
Betreft:  Brandveiligheid ondergrondse parking Albert I Promenade te 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 : 
 
Sedert enkel weken kregen wij van PRO-Actief Oostende melding over een mogelijke gevaar voor de 
openbare orde en veiligheid  deze door een “defecte“ brandmeldsysteem voor de ondergrondse 
parking Albert I Promenade te Oostende. 
 
In het verleden waren er reeds een telefoonboel vol valse alarm meldingen, deze teven interventies 
van de brandweer Oostende meebrachten. Het juiste aantal interventies werd inmiddels in het 
schrijven van 28 december 2021 bij de ZONE1 opgevraagd. Deze zullen wij bij ontvangst op latere 
tijdstip aan ons verzoekschrift bijvoegen. Het stadsbestuur is, was hierover in kennis. PRO-Actief 
Oostende maken de inschatting, dat de valse aanmeldingen met aansluitende brandweer 
interventies de uitbater hebben  gemotiveerd, het systeem te deactiveren.  
 
In dit geval willen wij aanhalen, het geautomatiseerde brandmeldsysteem voorwaarden zijn voor de 
vergunning en als ook uitbating van de ondergrondse parking Albert I Promenade te Oostende. Wij 
stellen aldus vast, dat de voorwaarden voor het uitbaten van de ondergrondse parking Albert I 
Promenade zijnde geschonden, waardoor de basiselementen voor de vergunning niet meer zijnde 
van kracht.  
 
Gelet de mogelijke veiligheid voor de gebruikers van de ondergrondse parking Albert I Promenade te 
Oostende als ook de omwonenden zou een onmiddellijke sluiting doel strevend zijn.  De verplichte 
sluiting, kan dan ook voor de uitbater een motivatiehulpmiddel zijn het systeem te herstellen. Zie 
foto bijlage deze het bewijs leveren over de defecte brandmeldsysteem.  
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VRAGEN: 

 

➢ Sedert wanneer weet het stadsbestuur van Oostende over de defecte brandmeldsysteem 

van de ondergrondse parking Albert I Promenade te Oostende ?  

 

➢ Welke maatregelen heeft het stadsbestuur genomen, om de veiligheid voor zowel de 

gebruikers als ook de omwonende te garanderen ?   

 

➢ Was er reeds communicatie tussen zowel het stadsbestuur, de uitbater als ook de 

brandweer Zone1  omtrent het defect en de mogelijke gevaren die hieruit voortgaan ?  

 

➢ Indien een brandmeldsysteem voorwaarde zijn van de vergunning voor de 

ingebruikneming van  de ondergrondse parking Albert I Promenade te Oostende, de stad 

kennis heeft van de “defecte”  brandmeldsysteem aldus de voorwaarden voor de 

vergunning zijde geschonden. Hoe verklaard het stadsbestuur dat de uitbater verder de 

ondergrondse parking mag uitbaten ?  

 

➢ De lokale politie kreeg hierover reeds verschillende meldingen. Laatsleden op 28 december 

2021 om 13:50 uur op het nummer 059/701111. De melder erop aandrong om de defect te 

willen vaststellen. Deze toch de openbare orde en veiligheid in het gedrag brengt. Kreeg de 

melder als antwoord, dat de politie Oostende hierover geen melding of ook PV wil 

opnemen. WAAROM is de Lokale Politie Oostende NIET willens, dergelijke meldingen te 

controleren en als volgt te  constateren die de openbare orde en veiligheid betreffen in 

gedrag brengt ?  

 

➢ Welke maatregelen zal het stadbestuur nemen, om de gebruikers en omwonende van de 

ondergrondse parking Albert I Promenade te Oostende te garanderen ?  

 

 

 

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord.  

 
 

Met de meeste hoogachting 

Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 

 

 



 

 

 


