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Mondelinge vraag van mevrouw Hilde Sabbe aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp: De lokale dienstencentra
___________________________________________________________________________
Het hoeft niet gezegd te worden dat ouderen bij de grootste slachtoffers van Covid-19-crisis
horen. Ze waren en zijn fysiek het meest kwetsbaar. Ouderen zijn vaak ook minder mobiel of
kunnen minder overweg met de moderne communicatiekanalen, waardoor ook het effect van
de lockdowns en andere opgelegde beperkingen harder kon doorwegen.
Langzamerhand herneemt het openbaar leven zich. Maar nog steeds zijn er veel Brusselaars die
publieke plekken, evenementen of al te veel sociale contacten mijden. Uit voorzorg.
De VGC heeft een uitgebreid aanbod aan diensten voor ouderen, van vrije tijd tot verzorging.
Zeker de lokale dienstencentra spelen een cruciale rol, niet zelden ook met specifieke aandacht
voor ouderen die door armoede of gezondheidsproblemen meer kwetsbaar zijn. Denk aan de
sociale restaurants, de verzorging en de sociale activiteiten.
Het is nu te hopen dat senioren in alle veiligheid opnieuw gebruik kunnen maken van deze
lokale dienstencentra.
Vandaar mijn vragen:
- Zijn alle lokale dienstencentra momenteel opnieuw geopend en toegankelijk in Brussel?
- Op welke wijze beschermen ze het personeel en de bezoekers tegen de risico’s die er nog
steeds zijn met betrekking tot COVID-besmetting? Bieden dienstencentra nog steeds een
alternatief aanbod aan? Bijvoorbeeld de diensten aan huis.
- Vinden de ouderen opnieuw hun weg naar de dienstencentra? Hoe zijn de bezoekerscijfers in
vergelijking met voor de crisis? Zijn er veel ouderen die nog niet durven of met wie het contact
niet hersteld kan en moet worden? Zijn er nieuwe vragen en behoeften opgedoken door de
coronacrisis?
- Volstaat het huidige aanbod van de dienstencentra of is er soms sprake van tekorten of
wachtlijsten voor bijvoorbeeld sociale restaurants, verzorging of sociale activiteiten?
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