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Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 

 

Opening van een lokale vaccinatiepost in Sint-Gillis 
De Brusselse vaccinatiecampagne toont aan dat er lokale initiatieven nodig zijn om bepaalde 
doelgroepen te bereiken. Dankzij lokale sensibiliseringsacties en vaccinatie-initiatieven kunnen we 
moeilijk te bereiken mensen toch benaderen en vaccineren. 

Hoewel de vaccinatiecampagne goed vooruit gaat in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, zien we nog 
ongelijkheden in bepaalde delen van het Gewest. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de 
gemeente Sint-Gillis slaan de handen in elkaar voor het voeren van sensibiliserings- en vaccinatieacties voor de 
inwoners van de gemeente. 

Schepen Yasmina Nekhoul zegt: "Een deel van onze oudere bevolking heeft niet de nodige stappen ondernomen om 
zich te laten vaccineren. Daar zijn uiteenlopende redenen voor: de digitale en sociale kloof, de taalbarrière, maar 
ook het isolement van onze senioren. Met de aanwezigheid van de vaccinatiepost kunnen wij hen een vaccinatie zo 
dicht mogelijk bij huis aanbieden zonder rompslomp." 

Voor de GGC vormt deze lokale vaccinatiepost een aanvulling op de 10 bestaande vaccinatiecentra. Doordat de 
gemeente dicht bij haar inwoners staat, kan zij het verschil maken: ze kan ervoor zorgen dat vaccinatie nog 
toegankelijker wordt, waardoor andere doelgroepen kunnen worden bereikt. Het initiatief zal plaatsvinden zo lang 
als nodig is om een vaccinatiegraad te verhogen. 

Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis: "In Brussel overlappen de cijfers van de vaccinatiegraad en die van de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid elkaar in bepaalde wijken. Onze gemeentelijke teams, die van bij het begin van 
de crisis in de frontlinie staan, zijn enkele weken geleden begonnen met het verstrekken van informatie aan de 
bevolking en aan de actoren op het terrein. De vaccinatiepost vult deze initiatieven verder aan door vaccinatie in de 
eigen buurt aan te bieden." 

Een bewustmakingspatrouille in Sint-Gillis 

De vaccinatiepost gaat van start op zaterdag 5 en zondag 6 juni en bevindt zich in de "École les Quatre Saisons", 
aan het Bethlehemplein, van 10.30 tot 18.30 uur. Wie interesse heeft, kan deze week elke dag van 9.00 tot 18.30 
uur contact opnemen met het gratis telefoonnummer 0800/35.176. 

De voorlichting en bewustmaking van de inwoners is al begonnen, met de hulp van medische centra, winkeliers en 
ook een gemeentelijk team van 4 meertalige personen, dat rechtstreeks en dagelijks contact heeft met de inwoners 
van Sint-Gillis. 

De mensen die in aanmerking komen voor dit initiatief zijn in de eerste plaats 65-plussers en mensen met 
risicofactoren (co-morbiditeit) die nog niets hebben ondernomen om gevaccineerd te worden en die bijgevolg nog 
geen eerste vaccindosis hebben gekregen. 

Het doel is om groepsimmuniteit te bereiken, om onszelf en anderen rondom ons te 
beschermen. Als we ons laten vaccineren, ligt ons vroegere leven binnen handbereik. 

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons 

nieuws op onze Facebookpagina. 
 

 

https://coronavirus.brussels/

