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Ook vreemdelingen moeten betalen 
voor dienstverlening

De N-VA wil in Oostende een vreemde-
lingentaks invoeren waarbij nieuwko-
mers 50 euro extra moeten betalen voor 
het afleveren van een tijdelijke verblijfs-
kaart. Dat zegt Vlaams Parlementslid 
Björn Anseeuw: “Het afleveren van 
zo’n verblijfskaart brengt heel wat extra 
administratief werk met zich mee. Het 
lijkt me niet meer dan normaal dat daar 
ook een correcte prijs voor wordt betaald. 
Ook in buurlanden wordt deze retributie 
al gevraagd. En dankzij een wetswijzi-
ging op aangeven van staatssecretaris 
Theo Francken kan dat nu ook.”

Grote aantrekkingskracht op kwets-
bare nieuwkomers moet stoppen

Oostende heeft een grote aantrekkings-
kracht op kwetsbare nieuwkomers. 
“In 2016 waren er maar drie steden in 
België waar er meer erkende vluchtelingen 
naartoe trokken. En dat terwijl er maar 
liefst 15 steden groter zijn dan Oostende. 

Oostende is een magneet voor kwetsbare 
nieuwkomers en dat moet stoppen”, zegt 
Björn Anseeuw. “Op een bepaald ogenblik 
moet je onder ogen zien dat de grens be-
reikt is. Wie te lang te veel hooi op z’n vork 
neemt, maakt zichzelf kapot. En die fout 
mogen we in Oostende niet maken. Boven-
dien weten we dat heel wat andere steden 
en gemeenten ook een vreemdelingentaks 
zullen invoeren. We kunnen met Oostende 
dus echt niet achterblijven.”

Vreemdelingentaks is correcte 
vergoeding voor gemaakte onkosten

De vreemdelingentaks die de N-VA 
voorstelt is een correcte vergoeding voor 
gemaakte onkosten. “De vergoeding 
ligt in lijn met wat in buurlanden wordt 
gevraagd. De opbrengst gaat integraal naar 
de stad. Bovendien betalen Oostende-
naars en tweedeverblijvers veel geld voor 
de dienstverlening van de stad. Er is geen 
enkele reden waarom vreemdelingen dat 
niet zouden moeten doen”, besluit Björn 
Anseeuw.

N-VA Oostende wil 
vreemdelingentaks invoeren

Parkeren peperduur 
met nieuw 
parkeerplan

Het nieuwe parkeerplan wordt 
een peperdure aangelegenheid 
voor de Oostendenaar. Van de 
6 290 betalende parkeerplaatsen 
worden er maar liefst 4 096 
duurder, zo moet je voortaan 
tot 20 uur betalen. Sommige 
plaatsen werden zelfs meer dan 
dubbel zo duur.

Slechts 416 plaatsen, minder dan 
1 op 10 dus, worden goedkoper. 
280 plaatsen worden alleen ’s 
nachts goedkoper. De overige 
plaatsen blijven even duur als 
vandaag. 

Vlaams Parlementslid en 
fractieleider Björn Anseeuw: 
“Zelf diende ik op de gemeente-
raad nog voorstellen in om deze 
forse prijsverhoging opnieuw te 
schrappen. 

Toch zetten de meerderheids-
partijen sp.a, Open Vld en CD&V 
door met hun plannen. Ze noemen 
dit een ‘evenwichtig’ akkoord. 
Ik vind dit een pestmaatregel. 
En u? Wat vindt u ervan?

“Oostendenaars en tweedeverblijvers betalen 
voor de dienstverlening, waarom zouden 
vreemdelingen dat niet moeten doen?” 

Fractieleider Björn Anseeuw
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Maatschappelijk 
werkers in OCMW 
verdienen meer steun
Een veertigtal maatschappelijk 
werkers kwam op straat om hun 
ongenoegen te laten blijken. 
N-VA Oostende hee�  begrip voor 
hun frustratie. “Het lakse soci-
ale beleid van sp.a weegt door 
op de maatschappelijk werkers.” 
Dat zegt OCMW-raadslid So� e 
Defever: “Maatschappelijk wer-
kers worden te weinig gesteund 
in hun taken. Op deze manier 
werken maatschappelijk werkers 
zich te pletter, zonder dat ze al 
dat werk echt goed kunnen doen. 
Het is dringend tijd om andere 

keuzes te maken... en vooral, tijd 
dat het Sociaal Huis Oostende 
zich richt op haar kerntaken en 
maatschappelijk werkers hier ten 
volle in steunt: Er is nood aan ex-
tra personeel, een goedwerkende 
afsprakenpaal, een sms-berich-
tendienst, meer privacy en een 
fraudecel.”
Nadat enkele tientallen maatschappelijk 
werkers op straat kwamen, beloofde 
sp.a tien bijkomende personeelsleden. 
OCMW- raadslid Sofie Defever hoopt 
dat deze er nu snel komen en vindt dat er 
ook wel meer nodig is dan extra perso-
neel alleen. Ze legt uit: “ Al in de OCMW 
raad van december 2016 en nog eens eind 
mei 2017 kwam ik tussen om het voor de 
maatschappelijk werkers op te nemen. 
Wist je dat 1 maatschappelijk werker in 
SHO soms 70 tot 80 dossiers opvolgt? Die 
mensen lopen al maanden op de toppen 

van hun tenen. Er is ook dringend nood 
aan een goedwerkende afsprakenpaal 
(nu stuurt deze vaak alles in de war), een 
sms-berichtendienst om cliënten te ver-
wittigen bij een afspraak, meer privacy 
voor cliënten door afzonderlijke bureaus 
te voorzien en administratieve onder-
steuning. 

Wat ons betreft moet ook worden geïn-
vesteerd in een fraudecel die efficiënt en 
consequent fraude aanpakt. Ik vestigde 
er vorige week ook de aandacht op dat 
de vele mutaties en de extra cliënten 
zorgden voor een bijkomende werkdruk. 
Hopelijk luistert sp.a nu wel. Maatschap-
pelijk werkers én cliënten verdienen 
beter”, besluit Sofie 
Defever.

De Twittermuur
Volg N-VA Oostende op Twitter! @NVA_Oostende

Mensen terug op rails zetten zonder 
permanente daklozenopvang
N-VA Oostende ziet een permanente daklozenopvang absoluut niet zitten. Dat laat OCMW-
raadslid Vanessa Brysse weten: “Onze stad hee�  al genoeg sociale problematiek om daarnaast 
nog eens een permanente opvang voor daklozen op te richten. 

Wij willen wel verder blijven inzetten op het concept housing first en mensen verder blijven begeleiden zodat ze hun leven opnieuw 
op de rails krijgen. Ook moeten we hard inzetten op preventie, voorkomen dat mensen op straat belanden en uit hun huis gezet 
worden. We weten allemaal dat Oostende al een stad is die veel sociaal zwakkeren aantrekt, een permanente opvang zou het aanzui-
geffect alleen maar groter maken.” 

 Sofi e Defever

 Vanessa Brysse
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Oostende economisch laten bloeien
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oostende en het Economisch Huis is vooral een vrijblijvende tekst met dure woorden 
maar zonder concrete doelstellingen of meetindicatoren. Er wordt met geen woord gerept over jobs/vacatures,  aantal starters, aantal 
actieve bedrijven in Oostende, opleidingen van jongeren en de economische leegstand. Juist daarover zou het moe-
ten gaan, als we Oostende ook economisch opnieuw willen laten bloeien. Een echte evaluatie van het Economisch 
Huis, waar toch jaarlijks meer dan 1 miljoen euro naartoe gaat, is dan ook niet mogelijk.

N-VA tevreden met 
plannen zwembad 
De N-VA is tevreden dat het Oostendse 
stadsbestuur haar volgde om een nieuw 
zwembad te bouwen in plaats van het 
bestaande bad te renoveren. Alleen maakt 
de partij zich zorgen over de timing, het 
gebrek aan parkeergelegenheid en het kos-
tenplaatje. 

Dat zegt fractieleider Björn Anseeuw: “Het is goed 
dat er eindelijk concrete plannen zijn voor het nieuwe 
bad. Een nieuw bad is geweldig voor alle zwemmers 
en in het bijzonder voor onze zwem- en sportver-
enigingen. De plannen zien er ook veelbelovend uit. 
Alleen maken we ons zorgen over de timing. Nie-
mand weet namelijk wanneer de bouw kan starten. 
Bovendien kon het een stuk goedkoper door op het 
sportpark De Schorre te bouwen. En 69 parkeerplaat-
sen voor zowel het personeel, de bewoners van de 
appartementen die op het zwembad worden gebouwd 
én de gebruikers lijkt ons echt wel te weinig.”

Veiligheid integreren in 
vernieuwde station
Oostende is één van de drukste pendelsteden van Vlaande-
ren, waarvan sommige reizigers dagelijks naar Antwerpen 
of Brussel sporen. Met dagelijks meer dan 7000 reizigers, is 
het station aan de Churchillkaai levensbelangrijk voor de 
Stad en zijn actieve bevolking. 

De N-VA is dan ook tevreden dat de werkzaamheden aan het station en de 
perrons stilaan hun laatste fase ingaan. Echter, recent konden we verne-
men dat de criminele feiten aan het station of in het stationsgebouw met 
34 procent steeg tegenover voorgaande metingen. Het gaat over feiten van 
agressie, drugs en inbreuken tegen de vreemdelingenwetgeving.

Maxim Donck vroeg op de gemeenteraad naar veiligheidsmaatregelen 
aan het vernieuwde station: “Het reiscomfort maar ook de veiligheid zijn 
immers van groot belang. Als we het station niet enkel een nieuw jasje 
maar ook een nieuw gevoel willen aanmeten dan moet de veiligheid in het 
nieuwe stationsproject geïntegreerd zijn. Deze bezorgd-
heid kan dus niet zomaar worden genegeerd. We hopen 
dat het stadsbestuur daar nu werk van maakt.”

 Manu Beuselinck
Gemeenteraadslid

 Maxim Donck
Gemeenteraadslid
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Ook dit jaar verraste N-VA 
Oostende de mama’s met een 
bloemetje op Moederdag.




