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De stad investeert 509.000 euro en
krijgt een Vlaamse subsidie van
168.000 euro. “Het pand maakt
deel uit van het legaat Bree-
meersch. Volgens dat legaat moe-
ten de opbrengsten ten goede ko-
men aan arme oudere Oostende-
naars”, zegt OCMW-voorzitter Va-
nessa Vens. “Het pand mag
volgens dat legaat niet verkocht
worden en daarom renoveren we
het. Er is een woongedeelte en
een winkelgedeelte. We mikken
op kwalitatieve uitbaters”, zo luidt
het. Oostende wil via een reeks
voorwaarden vermijden dat er
handelszaken in komen die min-
der passen bij het karakter van de
belangrijkste winkelstraat. Af-
braak was ook geen optie want het
pand staat op de inventaris van
waardevol erfgoed. Het art-nou-
veaupand uit 1907 werd in 2005
zelfs beschermd als monument.
De werken starten na de zomer

van 2017 om geen hinder te ver-
oorzaken in het toeristisch sei-
zoen. De renovatie gebeurt onder
leiding van architectenbureau Fe-
lix & Partners en Monument
Group NV. (EFO)

Stad investeert
fors in renovatie
winkelpand
OOSTENDE Het vervallen winkelpand in de Kapelle-
straat 72, vlakbij de Jozef II-straat, wordt na de zomer
helemaal opgeknapt door het stadsbestuur. 

Het pand wordt gerenoveerd. (Foto

EFO)

De overzetboten ‘Roger Raveel’ en
‘Het Rode Vierkant’ zijn tijdens
drukke weekends en in de zomer-
maanden een groot succes. Vorig
jaar werden 641.211 mensen gra-
tis vervoerd, waarvan 236.337 tij-
dens de zomermaanden. “Op een
gemiddelde zomerdag zijn er
3.812 passagiers. Het aantal ge-
bruikers stijgt elk jaar en de druk-
ste momenten zijn tussen 11 en
12 uur en tussen 14 en 17 uur”,
zegt burgemeester Johan Vande
Lanotte.
“Daarom zal er een extra veerboot
ingezet worden tijdens de week-
ends in juli en augustus en op 11

en 21 juli en 15 augustus. Dit is
de ideale verdubbelingsperiode.
Door de aanpassing van het vaar-
schema zijn er geen pauzes meer
tijdens de vaarbeurten.” 
Er zijn voortaan ook duidelijkere
borden aan de opstapplaatsen met
een vaarschema. Aan boord zijn

er lichtkranten met info over het
aantal passagiers. Als het eerste
veer uitvalt in Nieuwpoort of
Oostende dan zal de reserveboot,
die de ontdubbeling doet, daar in-
gezet worden. Vanaf deze zomer
varen de veren tussen 6.30 uur en
21 uur. (EFO)

Opnieuw dubbele
veerdienst
OOSTENDE De veer-
dienst tussen de Vissers-
kaai en de Oosteroever
wordt tijdens de zomer-
maanden uitgebreid. Er
zullen twee schepen in-
gezet worden. Oostende
betaalt de extra kost van
23.000 euro.

De overzetboot is een groot succes. (Foto EFO)

De cursus is vooral bedoeld voor
wie opgroeiende kinderen in huis
heeft, voor elk koppel dat zwanger
is en voor iedereen die professio-
neel of familiaal verband veel in
de nabijheid van kinderen komt.
“Ik speel al een paar jaar met de
gedachte om iets op het getouw te
zetten dat moet meehelpen om
kinderen zoveel als mogelijk uit
de schadelijke rook te houden en
toen ik hoorde dat het gezond-
heidscentrum Koninklijke Villa
ook meer en meer wil inzetten op
preventie, diende zich een gele-
genheid aan om in die zin iets te
organiseren”, zo verduidelijkt
schepen Tom Germonpré de sa-
menwerking tussen het stadsbe-
stuur en het centrum.
“Het blijkt dat 1 op de 3 kinderen

onder de vier jaar regelmatig aan
rook wordt blootgesteld”, zegt
Tom Decraecke, coördinator van
gezondheidscentrum Koninklijke
Villa. 
“Twintig procent van de ouders
rookt tijdens het voeden van zui-
gelingen en tien procent rookt in

de auto… Sommige kinderen heb-
ben op het moment zelf geen
zichtbare last van de rook, maar
vertonen later nadelige effecten.
Kinderen kunnen dus hun leven
lang de gevolgen dragen van het
‘meeroken’, zonder dat zij zelf de
keuze hebben gehad om wel of

niet te gaan roken. Hoogtijd dus
om er ook in Oostende iets aan te
doen. Er zijn al mutualiteiten die
initiatieven op dat vlak nemen en
nu willen wij graag een extra im-
puls geven door het organiseren
van een rookstopcursus.”
De lessenreeks loopt over acht

woensdagen, telkens van 19.30 tot
21 uur en start op 20 september.

De sessies worden geleid door ta-
bakoloog Stefaan Demoen uit
Koksijde. De deelnameprijs be-
draagt 48 euro. Ben je jonger dan
21 of heb je recht op een verhoog-
de tegemoetkoming via de mutu-
aliteit, dan betaal je slechts 24 eu-
ro. 

ETENTJE

Wie het vier weken volhoudt,
wordt getrakteerd op een etentje
en de deelnemers die alle lessen
volgen mogen gratis gebruik ma-
ken van de wellnessvoorzienin-
gen in de Koninklijke Villa. Op 6
september vindt er een gratis in-
fovergadering plaats voor al wie
geïnteresseerd is. (Rio) 

Info: 059 24 26 00.

“Dromen van een rookvrij
Oostende voor elk kind”
OOSTENDE In samen-
werking met gezond-
heidscentrum Koninklijke
Villa organiseert de stad
binnenkort een rookstop-
cursus. “Een rookvrij
Oostende in de omgeving
van elk kind, dat is onze
droom”, zegt schepen
Tom Germonpré.

“Kinderen kunnen
hun leven lang de
gevolgen dragen van
het ‘meeroken’”

Caroline De Corte en Tom Decraecke van gezondheidscentrum Koninklijke Villa promoten samen met schepen

Tom Germonpré de rookstopcursus onder de slagzin ‘Een rookvrij Oostende voor elk kind’. (Foto Rio)
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