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Persbericht

Sluiting
Vaccinatiecentrum
Anderlecht
Deze vrijdag 27 augustus heeft het vaccinatiecentrum van Anderlecht, gelegen in het RSCA
stadion, de deuren gesloten. De inspanningen van de gemeente van Anderlecht om de bevolking
te vaccineren stoppen hier echter niet. Vanaf heden zal er een gedecentraliseerde
vaccinatiestrategie plaats vinden, die op deze manier zo dicht mogelijk bij de bevolking tracht te
komen.
Na 129 dagen en 1050 werkuren, waarin meer dan 150 gezondheidswerkers en administratieve
medewerkers van de gemeente gemobiliseerd werden, is het einde van het avontuur in het Lotto Park
aangebroken. In totaal werden er zo'n 75.500 vaccindosissen toegediend! Burgemeester Fabrice Cumps
en het voltallige schepencollege danken de inwoners van Anderlecht - en alle Brusselaars – voor hun
vertrouwen in ons om hen het coronavaccin toe te dienen. Het succes van de vaccinatiecampagne is in
de eerste plaats aan hen te danken!
Het vaccinatiecentrum in het RSCA stadion was niet het enige middel dat ingezet werd. Om de digitale
kloof en het isolement van bepaalde mensen aan te pakken, werd van 4 juni tot 19 juli een vaccinatie popup opgezet aan de Slachthuizen. Met de steun van de gemeente hebben de teams van deze pop-up 2052
mensen gevaccineerd, van bijna 100 verschillende nationaliteiten, onder wie 755 Anderlechtenaren.
Sinds enkele weken trekken ook de mobiele teams van Mobi-vax en een Vaccibus kriskras door de straten
van
Anderlecht.
Via
deze
operatie,
georganiseerd
door
de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC), kregen tot nu toe nog eens 317 personen een
eerste dosis van het vaccin.
De vaccinatiecampagne is echter nog niet voorbij. De strijd tegen het virus is nog niet gewonnen. De
gemeente Anderlecht blijft gemobiliseerd om gedecentraliseerde vaccinatie- en sensibiliseringsacties te
ondersteunen, bijvoorbeeld op de parkings van grote winkels, op pleinen en openbare ruimten of
binnenkort in scholen. Burgemeester Fabrice Cumps voegt eraan toe: "Er moet nog heel wat gebeuren
om alle inwoners van Anderlecht in te enten en we werken er aan. Ik blijf erbij dat iedereen gevaccineerd
moet worden, ook als je je minder betrokken voelt vanwege je leeftijd of gezondheidstoestand. Het succes
van deze campagne is het succes van alle Anderlechtenaren.”
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