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NET BINNEN

ALLE BERICHTENDe vele burgerinitiatieven voor de wijken Mariakerke, de
Vuurtorenwijk en het Westerkwartier werden
zaterdagmiddag uitvoerig besproken in De Grote Post ©
Maikel Marichael

Burgerinitiatieven De
Grote Invitatie over
toekomst wijken
gepresenteerd:
“Oostende hee� alles
om de toekomst in
handen te nemen”

In de Grote Post zijn op
zaterdagmiddag de burgerinitiatieven van De
Grote Invitatie voorgesteld. Dit gebeurde naar
aanleiding van de Week van de Architectuur.
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MEEST GELEZEN

Voor een periode van vijf weken zaten tien
burgers uit drie verschillende wijken -
Mariakerke, de Vuurtorenwijk en het
Westerkwartier - samen om na te denken over de
toekomst van hun wijk.

Het Festival van de architectuur gaat uit van het
Vlaams Architectuurinstituut en wordt
tweejaarlijks georganiseerd. Het festival kiest
steeds één stad uit en probeert in te spelen op
de identiteit en de specifieke noden van die stad.
“Zoals elke editie hebben we ons enorm moeten
inwerken in de stad, dit keer dus Oostende”, zei
Rosan Meijer, coördinator van het festival van de
architectuur eerder al in deze krant. “Uiteindelijk
hebben we gekozen voor het thema ‘transitie’,
omdat we geloven dat de stad Oostende een
stad in overgang is waar heel wat sociale
thema’s spelen. Denk maar aan het
veranderende klimaat, stadsontwikkeling,
vergrijzing, superdiversiteit of dekolonisatie: veel
van de transities die Oostende doormaakt,
hebben een ruimtelijke dimensie.”

Kookavonden
De zaal De Kleine Post in cultuurcentrum De
Grote Post zat zaterdagmiddag afgeladen vol.
Niemand wilde de vele ideeën en initiatieven
waarover de Oostendenaar de afgelopen weken
brainstormde aan zich voorbij laten gaan. Sabine
was één van die burgers die haar schouders
onder het project zette. “Voor de wijk Mariakerke
zijn we zijn vertrokken vanuit het potentieel van
de wijk. Eén van de zaken die naar boven is
gekomen, is dat we het verenigingsleven een
extra boost willen geven”, aldus Sabine. “We
willen met het verenigingsactieplatform onder
andere kookavonden organiseren in de
verschillende ontmoetingscentra, omdat koken
heel erg verbindend werkt, over de culturen
heen.”
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MEEST GEDEELD

HLN SHOP

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

Zou het niet mooi zijn
om een wandeling te
plannen naar de zeedijk,
maar daar nooit aan te
komen omdat je vastzit
in Mariakerke?
-Piet De Praitere

Piet De Praitere, de acteur bekend van onder
meer de televisiereeks Bevergem, nam ook deel
aan De Grote Post. “Mariakerke ligt aan de
andere kant van Oostende, waar weinig te
beleven valt. Hoe tof zou het niet zijn om van
Mariakerke het tweede centrum van Oostende te
maken? Waar je gezellig een pint of een koffie
kan drinken in een mooie, groene omgeving.
Hoe mooi zou het niet zijn om een wandeling te
plannen naar de zeedijk, maar daar nooit aan te
komen omdat je het enorm naar je zin hebt in
Mariakerke?”, aldus de acteur.

(lees verder onder de foto)

De vele burgerinitiatieven voor de wijken Mariakerke, de
Vuurtorenwijk en het Westerkwartier werden
zaterdagmiddag uitvoerig besproken in De Grote Post ©
Maikel Marichael
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Onesie The Masked Singer - Gele Robot

Voor €39.9

Silvergear Massage Gun

Van €99.9 voor €64.99

Air Puri�ier - AP�100

Van €99.9 voor €59.9

Sinds ik niet meer drink - Evi Hanssen

Voor €22.99

Handtas Portici - Zwart/Cognac

Van €219 voor €49.9
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Verder werd ook aandacht besteed aan het
integreren van sport door middel van 3x3
basketbalpleinen, werd het idee geopperd om
van het Westerkwartier een heuse foodwijk te
maken die dienst doet als het culinaire hart van
Oostende vol volkstuintjes en eetplaatsen en
willen de participerende burgers van de
Vuurtorenwijk een baken van ruimte maken. Dit
willen ze realiseren door ‘de twee werelden van
Oosteroever en Opex met elkaar te verbinden.’
Dit zien de burgers graag gerealiseerd door een
tunnel onder de Moreauxlaan.

Wij zijn in Oostende heel
erg warm onthaald. De
respons voor dit
burgerini ti a tief was
enorm
-Rosan Meijer, coördinator van het festival van de

architectuur

“Wij zijn in Oostende enorm warm onthaald”,
zegt Rosan Meijer. “Ik had verwacht dat de
opdracht om tien burgers te vinden in de drie
wijken om vijf weken lang hun zaterdagmiddag
op te offeren, een huzarenklus zou zijn. Wel
integendeel, de respons was enorm”, zo zegt
ze. Joke Quintens, die de coördinatie van De
Grote Invitatie op zich nam vult aan. “We wilden
met dit initiatief het potentieel van Oostende naar
boven laten komen via de inwoners zelf. Ik
spreek dan ook graag over een regeneratief
proces waarbij de wijken in de toekomst volledig
tot hun recht kunnen komen.” 

De Grote Invitatie zit er op en de organisatoren
laten Oostende achter zich. Hoe moet het nu
verder met de projecten? De participerende
burgers zelf hopen alvast dat het stadbestuur
haar ogen en oren heeft opengezet voor de vele
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