
Toepassing van artikel 51bis van het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad. 
Mondelinge vraag van G. VERSTRAETEN, gemeenteraadslid, betreffende het project 
"Zorgzame Buurt". 
 
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
In de hoogbouwwijk Scherdemaal in Anderlecht komt een zorgconciërge, geïntroduceerd 
door lokaal dienstencentrum “VIVES”, die samen met de inwoners zorg- en welzijnsnoden 
moet identificeren en aanpakken. 
 
Dit is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en de “Vlaamse 
Gemeenschapscommissie” (VGC) en kadert in de uitbouw van “zorgzame buurten” in 
Brussel, buurten die vereenzaming moeten tegengaan en gebrekkige toegang tot zorg moet 
aanpakken. “VIVES” werkt hiervoor samen met de gemeente, scholen en buurtverenigingen. 
Er lopen ook projecten in vier andere gemeenten. De projecten moeten ervoor zorgen dat 
ouderen of mensen met een ondersteuningsnood in hun vertrouwde buurt kunnen blijven 
wonen. De projecten starten vanaf 1 maart voor een periode van twee jaar. De “Koning 
Boudewijnstichting” staat in voor de begeleiding en coaching van de projecten. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld, kan de gemeente meer vertellen over dit 
project? Wat is de betrokkenheid van de gemeente? Hoeveel budget trekt de gemeente 
hiervoor uit? Welke scholen en buurtverenigingen werken hieraan mee? 
 
 
Madame l’Echevine ROEX donne lecture de la réponse suivante : 
Mevrouw de Schepen ROEX geeft lezing van het volgende antwoord: 
Het project van het dienstencentrum « VIVES » vertrekt vanuit de vaststelling dat er een 
gebrek is aan zorgnetwerken in de buurt en dat in een buurt waar ook relatief gezien veel 
senioren met zorgnoden wonen. 
 
De focus ligt op het zoeken van sleutelfiguren, die ze “zorgconciërges” noemen. Deze zullen 
worden ondersteund in het opnemen van een actieve rol in de verschillende 
appartementsblokken. 
 
De “zorgconciërges” gaan blok per blok op zoek naar de noden en vormen een netwerk van 
“zorgconciërges” en zorgdienstverleners met als doel, uitwisselen, nieuwe initiatieven 
nemen, op zoek gaan naar oplossingen. Het lokaal dienstencentrum neemt hierin een 
trekkende rol. 
 
Stuurgroep, eventueel uit te breiden met buurtbewoners, bestaat op dit moment uit 
huisartsengroep « Helix de Vijvers »; de gemeentelijke basisschool « De Vijvers »; de 
basisschool « Nellie Melba »; de sociale dienst van de Gemeente Anderlecht en het GC “De 
Rinck”. 
 
De Gemeente, met name de sociale dienst, is dus betrokken als mede-initiatiefnemer en lid 
van de stuurgroep. Dit engagement heeft voor de Gemeente, net als voor de andere 
stuurgroepleden, geen financiële consequenties. 
 
Wel, engageert de Gemeente zich ertoe, net als de andere partners, mee naar antwoorden 
en oplossingen te zoeken met betrekking tot vragen, bezorgdheden, … die vanuit de 
werking van de “zorgconciërges” naar boven komen. 
 



Naast deze samenwerking is er een veel belangrijkere inspanning in de buurt en in het 
project, namelijk het feit dat de Gemeente samen met het dienstencentrum « VIVES » werkt 
aan de inplanting van een « LISA » antenne op de locatie van het dienstencentrum. Men 
bouwt dus héél actief mee aan een zorgzame buurt. 
 
G. VERSTRAETEN heeft nog een vraagje: wat is de rol van de scholen bij het uitbouwen 
van die zorgzame buurt? Gaat het vooral omtrent de strijd van vereenzaming en het in kaart 
brengen van zorgnoden? Dat is niet zozeer duidelijk op dit moment. 
 
Mevrouw de Schepen ROEX zegt dat het college beschikt nog niet van zoveel informatie. 
De erkenning is pas binnen en ze veronderstelt dat het net zoals in andere buurten gaat om 
intergenerationele projecten, waar de focus vooral op uitwisseling tussen jong en oud en 
het sociaal contact te verbeteren ligt. 
 


