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Dames en Heren,  

 

In de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van 17 november 2020 werd de werkwijze 

voor de bespreking van de discussienota “Eenzaamheid in Brussel” – Stuk 761 (2020-2021) Nr.1 

voorgelegd aan de commissieleden. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter wordt aangeduid als verslaggever.  

 

 

1. Bespreking werkwijze 

 

Commissievoorzitter Carla Dejonghe laat weten dat de leden van de Commissie voor Welzijn, 

Gezondheid en Gezin reeds in een eerdere vergadering beslisten dat de commissie zich zou 

focussen op het thema ‘eenzaamheid’. 

 

In navolging van deze beslissing werd reeds contact opgenomen met de onderzoekster van Odisee 

die momenteel werkt aan een studie rond dit thema. Daarnaast werd er al contact opgenomen om 

meer uitleg te krijgen over het project ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Hiervoor wordt een 

studiebezoek naar Brugge uitgewerkt. 

 

De voorzitter is van mening dat het nuttig is deze hoorzitting en het studiebezoek te koppelen 

aan de bespreking van de discussienota. Dit kan eventueel aanleiding geven tot een voorstel 

van resolutie dat gesteund wordt door alle commissieleden. 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V) vindt dit een prima voorstel.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) feliciteert mevrouw Bianca Debaets met de 

voorliggende discussienota. Het is een goede aanzet om het thema eenzaamheid te 

behandelen. 
 

Na de hoorzitting en het studiebezoek kan de discussienota alsnog worden besproken. Daarnaast 

kan er ook een voorstel van resolutie worden ingediend. 

 

De discussienota is volgens mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) een actueel thema dat 

heel transversaal is. Het belangt even hard cultuur aan. Veel culturele organisaties werken rond 

het thema eenzaamheid. Is er een manier waarop dit thema eveneens in de Commissie voor 

Cultuur, Jeugd en Sport kan worden besproken? Kan dit thema op een transversale manier worden 

aangepakt? 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) feliciteert mevrouw Bianca Debaets met de 

voorliggende discussienota.  Het is een boeiend onderwerp.  Leerlingen kunnen zich best ook 

eenzaam voelen, thuis of op school. De bespreking van het thema kan heel ruim worden 

geïnterpreteerd.   

 

De commissieleden hebben gelijk dat eenzaamheid op verschillende domeinen betrekking heeft. 

De voorzitter stelt voor om dit voor te leggen aan het Uitgebreid Bureau, maar ze pleit ervoor dat 

de commissie toch al een hoorzitting en studiebezoek organiseert.  

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V) wil het thema niet verengen, maar ze is toch voorstander om 

het thema eenzaamheid in de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin te behandelen. 

 

Er kunnen linken worden gemaakt met cultuur, onderwijs, …  



- 3 - 

 

De leden van de commissie zijn het hiermee eens. 

 

De voorzitter roept de commissieleden op om nog andere voorstellen over te maken aan de 

commissiesecretaris. 

 

De verslaggever, 

Cieltje VAN ACHTER 

De voorzitter, 

Carla DEJONGHE 

 

 

_________________ 


