Op Oosteroever zijn momenteel meer dan 1 00 bedrijven actief, goed voor
een 1 .000-tal jobs! Kenmerkend voor de Oosteroever is de aanwezigheid
van een cluster van water- en niet watergebonden bedrijfsactiviteiten. De
kaart trekken van de immo-makelaars - die hoge appartementsblokken
willen bouwen op Oosteroever- zou de doodsteek betekenen voor deze
bestaande activiteiten en de tewerkstelling.
De haven moet in eerste instantie een economische motor voor Oostende
zijn, en blijven. Het herstellen en opdrijven van internationale
goederentrafiek,
visserij,
windmolens,
toerisme,
scheepsbouw en scheepsherstellingen is een noodzaak.
De VZW Oostendse Oosteroever wil dat een
ondernemend havenbestuur alle mogelijkheden, frisse
ideeën en nieuwe impulsen aanwendt om de Oostendse
haven te stimuleren en meer jobs te creëren. Overleg
met de bestaande aanwezige bedrijven is hierbij een
noodzaak. Enkel zo kan onze haven opnieuw
openbloeien!
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Onze Oosteroever kan best wel een face-lift
gebruiken, maar de ziel van deze site kan enkel
worden behouden door respect en erkenning van de
aanwezige karakteristieken. Er is ruimte genoeg voor
speelpleinen, groene ruimtes, parken, fietsen wandelpaden. Naast de kleinschalige
bewoning is er op de Oosteroever ook
plaats
voor
horeca,
winkels,
congresruimtes , musea en culterele
evenementen. De Oosteroever heeft
alles in zijn mars om uit te groeien tot
een “place to visit”, een unieke plek
waar iedereen zich thuis voelt.

Kenmerkend voor de Oosteroever is de
aanwezigheid van een ongerept natuurgebied met
duin en zeelandschap. Het natuurgebied op de
Oosteroever is een vaste rustplaats voor talloze
trekvogels. Er zijn dus regelmatig speciale en
beschermde vogelsoorten op bezoek.
De natuur op de Oosteroever wordt door
natuurliefhebbers echt gekoesterd. In
deze duinen en bijhorend gebied
groeien en bloeien nog steeds
zeldzame dieren- en plantensoorten.
Laat ons dit gebied koesteren als
natuurgebied en niet opofferen aan de
betonboeren.

SOCIAAL

De authenticiteit van de Oostendse Oosteroever inspireert en geeft
een uitzonderlijke dynamiek aan kunstenaars en creatievelingen:
vroeger voor Spilliaert, Ensor, Permeke,.. en tegenwoordig aan
Jo Clauwaert, Flor Vandekerckhove, Yves Beaumont, Stefan
Vanfleteren, Thierry De Cordier, Philippe Druez, Atelier de
3Sleutels.. De VZW Oostendse Oosteroever stuurt aan op
een beleid dat gericht is op het stimuleren en het ter
beschikking stellen van expositieruimtes, ateliers,
repetitieruimtes en theaterzaaltjes. Dit zal een nieuwe
dynamiek teweeg brengen.

ARTISTIEK

De haven volledig opofferen voor een grootschalig bouwproject? En de
ontwikkeling van de Oosteroever overlaten aan immo-bonzen? Hierdoor
worden slechts enkelen rijker. En de Oostendenaars verliezen niet alleen
hun haven, maar ook hun jobs.
De Oosteroever volbouwen met hoge (en grote) appartementsblokken is
geen goed idee, hoge woontorens zijn hier vreemd en horen hier niet
thuis. Wonen, weliswaar ondergeschikt aan de economische activiteiten,
dient te gebeuren in kleinschalige kwaliteitsvolle nieuwbouw-en
renovatieprojecten binnen de financiële mogelijkheden van
alle Oostendenaars. De Oosteroever vraagt om stijlvolle
architectuur, beperkt tot 3 bouwlagen, met respect voor het
industriële karakter en met een maximale integratie van het
aanwezige patrimonium. Kenmerkend is het industriële
grid en het subtiele spel tussen de overwegende
horizontale lijn van de bestaande bouwblokken en het
verticale accent van de vuurtoren als herkenningspunt.
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www.oostendseoosteroever.be

info@oostendseoosteroever.be
facebook.com/oosteroever
twitter.com/oosteroever
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De Oostendse Oosteroever heeft een schat aan historisch roerend en
onroerend maritiem en militair erfgoed. Niet alleen het Fort Napoleon
maar ook de batterijen Hundius , De Halve Maan, en de verschillende
bunkers - een onderdeel van de Atlantikwall – zijn allemaal unieke sites.
Ook de authentieke slipway en de RYCO – één van de oudste
yachthavens van Europa. Allemaal voorbeelden van uniek en
beschermd maritiem erfgoed op de Oosteroever.
Kenmerkend ook voor de Oosteroever is dat het erfgoed
niet beperkt blijft tot monumenten en gebouwen, het is
een volledig cultuurlandschap en stedelijke omgeving.
Het Visserijdok is de ruggengraat en bindt de relicten
van dit rijke verleden. Dempen ervan is je grootste
waanzin en moet ten alle prijze worden vermeden.
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