MAILING 1 van Dement Oostende
Januari 2006
Een mailing van onze actiegroep naar onze talrijke symphatisanten, het stadsbestuur en bepaalde leden van de pers
Waarvoor staat Dement ?
Actiegroep DEMENT is een onafhankelijke, niet-politieke actiegroep dat het huidige
sloopbeleid aanklaagt en tegelijk ook oplossingen aanbiedt. Uit liefde voor onze stad pleiten
wij voor een stadsbeleid met respect voor onze koningin der Badsteden.
Historisch Oostende wordt gesloopt en tegelijk volgebouwd met grijze, ééntonige
appartementsgebouwen zonder meerwaarde aan het stadsbeeld. Hier moeten we op
reageren, de stem van de Oostendenaars moet gehoord worden. De Oostendenaar wil niet
langer monsters van appartementsblokken in plaats van parels van villa’s.
Onze eis is klaar en duidelijk: STOP SLOOPSTENDE.
Wat Brugge kan, kan Oostende ook ! We wijzen Stad Oostende op de vele verantwoordelijkheden dat een stad heeft in functie van erfgoedbeleid:
•

Een stad is verantwoordelijk voor sloop– en bouwvergunningen. Een stadsbestuur
bepaalt dus mee het veranderend stadsbeeld.

•
•

Een stad heeft de mogelijkheid om gemeentelijke reglementen uit te vaardigen om
een sloopverbod op te leggen voor historische panden.
Een stad kan een BPA (bijzonder plan van aanleg) opstellen, dat de sloop van een
historisch pand verhindert. Met de toegekendebouwvergunning kan een stad het
renovatieproces ook mee sturen.

Wat zijn onze lopende acties ?
De acties die vandaag nog steeds lopen zijn onze petitie-actie en de affiche-actie.
Met de affiche-campagne trachten we een signaal te geven aan het stadsbestuur dat
erfgoedbeleid en het behoud van waardevolle en mooie gebouwen wel degelijk belangrijk
zijn voor de inwoners van Oostende. Wij ondervinden dat het stadsbestuur weinig
bekommerd is om ons stedelijk patrimonium.
Dus hoe meer affiches we uithangen, hoe sterker ons signaal is. En hiermee hopen we het
beleid toch enigzins te wijzigen. We wensen vooral constructief in dialoog te gaan met deze
beleidsmensen, en hiervoor hebben we al een afspraaak in februari.
Wens je een gratis affiche ? mail naar dementoostende@hotmail.com of bel op ons
telefoonnummer 0498-69 01 59. We hebben ze in twee formaten : A3 en A2. Hang ze uit aan
uw raam, in uw winkel, op uw werk, .... Ken je mensen die geïnteresseerd zijn, geef het door.
De petitie-actie loopt al een eind en is meer gericht op het behoud van Hotel du Louvre in de
Karel Janssenslaan. De petitie ligt nog steeds in bistro "'t Groote Huys", Karel Janssenslaan
nr. 10. We hebben ondertussen al meer dan 300 handtekeningen, die we in februari aan het
Stadsbestuur zullen overhandigen.

Laatste Actie
Op zaterdagochtend 7 januari voerde onze actiegroep DEMENT een straatactie op de hoek
van de Wittenonnenstraat en de Kapellestraat in Oostende. De straatactie bestond uit het
verzamelen van handtekeningen voor onze petitie, het uitdelen van flyers en het
sensibiliseren van onze stadsgenoten.
Een gezond erfgoedbeleid vraagt heel wat meer dan het Oostends stadsbestuur momenteel
doet. Ons erfgoedbeleid is ziek, heel ziek. Extra vitamientjes zijn dus nodig, en daar willen
wij als Dement voor zorgen. Daarom trakteerden we de passanten op een vers glaasje
fruitsap, vers getrapt via onze sappentrapper (een verbouwde bakfiets). Met het vers
getrapte fruitsap hopen we dat ons erfgoedbeleid er snel weer bovenop komt…
En dat het stadsbestuur de vele mogelijkheden die ze heeft, ter harte neemt. Want de
bevoegdheden heeft ze, het is enkel een kwestie van politieke wil. Waarom kan niet in
Oostende wat in Ieper of in Brugge wel kan? Uit liefde voor onze stad blijven wij pleiten voor
een erfgoedbeleid met respect voor onze koningin der badsteden.
De actie die liep van 10 u tot 12u30, was een groot succes. Vele handtekeningen werden
verzameld, vele flyers rondgedeeld, veel ervaringen gedeeld, veel symphatie gekregen, …
De lokale pers is er ook massaal op afgekomen. Zondagochtend konden we onze
croissantjes eten met het artikel in de Zondagskrant, zondagavond waren we al een hot item
op Focus TV, en in de rest van de week kwamen we in het lokaal nieuws van de courante
kranten (Het Laatste Nieuws, Nieuwsblad, De Zeewacht, …)
Het doet deugd zoveel steun en gelijkgezinden te vinden.

Algemeen
Bezoek onze website voor nieuwtjes en berichten ! Welke gebouwen lopen gevaar in
Oostende ? Wat zijn onze acties ?

http://www.dementoostende.blogspot.com/
Meer informatie ? Commentaar ? Sympathie ? Ken je personen die ook geïnteresseerd
zouden zijn in onze mailings ? Geef het ons door op :
e-mail: dementoostende@hotmail.com
telefoon: 0498 69 01 59

