
 

Datum van indiening : 25 mei 2020               

 

Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, 

betreffende de herstart van de dienstencentra 

 

Onderwerp : De herstart van de dienstencentra 
 

 

We weten dat voor ouderen deze Coronacrisis bijzonder zwaar weegt. Ze behoren tot de 

risicogroep. Veel ouderen die het virus oplopen worden ernstig ziek. Velen zijn dan ook zeer 

ongerust over hun gezondheid. De beperkende Coronamaatregelen wegen bijzonder zwaar door. 

Sommigen hebben geen gezin om zich mee te isoleren. Contacten met familie vallen weg, voor 

velen is het risico op eenzaamheid groot. 

Veel dienstverlening stopte, waardoor ze ook geen beroep meer konden doen op diensten en 

activiteiten die vaak cruciaal waren in hun dagelijks leven. In dat opzicht is het zeer goed nieuws 

dat de lokale dienstencentra vanaf deze week hun activiteiten kunnen hervatten. Uiteraard zijn 

daar beperkingen aan verbonden: het moet gaat om één-op-één-activiteiten en er werden een 

reeks richtlijnen opgesteld waaronder het dragen van beschermingsmateriaal waar aangewezen.  

 

Vandaar mijn vragen : 

 Welke activiteiten zijn de Brusselse lokale dienstencentra sinds hun sluiting begin maart 

blijven uitvoeren en op welke manier? 

 Hoeveel van de Brusselse lokale dienstencentra openen deze week opnieuw hun deuren? 

Welke activiteiten zullen ze prioritair organiseren?  

 De Taskforce Zorg stelde een reeks richtlijnen op. Lukt het de Brusselse lokale 

dienstencentra om zich daarnaar te organiseren? 

 Ook voor psychosociale ondersteuning kunnen ouderen opnieuw naar een lokaal 

dienstencentrum gaan. Deze Coronacrisis zorgt voor veel stress bij ouderen. Op welke wijze 

proberen de lokale dienstencentra de ouderen in hun netwerk ook psychosociaal bij te staan? 

Welke andere initiatieven nam de VGC om ouderen psychosociaal te ondersteunen?  

 Hebben de lokale dienstencentra nood aan extra ondersteuning voor hun werking in deze 

uitzonderlijke tijden? Voorziet de VGC extra ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit de 

bijkomende Coronadotatie van het gewest? 

 

 

Hilde Sabbe,  

25/05/2020 


