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Stad Brussel : Taxi’s zullen de senioren vervoeren naar de vaccinatiecentra. 
 
In het kader van de vaccinatiecampagne, blijven de Stad Brussel en haar OCMW via de 
Buurthuizen aan de zijde staan van onze senioren en willen ze er zeker van zijn dat zij die 
wensen zich te laten vaccineren, de mogelijkheid krijgen om er makkelijk te geraken. Binnen 
een paar dagen zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gedurende een aantal weken, een 
grote actie op poten zetten ter attentie van de senioren. 
 
Om de senioren en/of de mindervaliden die niet in staat zijn zich te verplaatsen naar de 
vaccinatiecentra te helpen, lanceerde het OCMW een overheidsopdracht. Het zijn  taxis 
verts en taxis bleus die de opdracht binnenhaalden.  
 
“Het idee is om aanwezig te blijven en om het contact met de senioren van onze stad te 
behouden door aan zij die zich niet kunnen verplaatsen, een vervoermiddel aan te bieden om 
zich tot het vaccinatiecentrum te begeven. Door de taxi’s aan de hand van een 
overheidsopdracht aan te trekken, willen we de senioren deze dienst aanbieden  en tegelijk 
de taxi’s, die hard werden getroffen door de gezondheidscrisis, weer aan de slag helpen”, 
legt Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, uit. 
 
“Als publieke nabijheidsdienst, geven we onszelf de middelen om de ouderen de toegang tot 
het vaccinatiecentrum te vergemakkelijken. Onze Buurthuizen tellen meer dan 500 
geïsoleerde senioren, die niet altijd de mogelijkheid hebben om het openbaar vervoer te 
nemen of om hulp te zoeken bij iemand uit de omgeving. Via het gratis nummer van de 
Buurthuizen, kunnen we hun verplaatsing naar een vaccinatiecentrum zo goed mogelijk 
organiseren”, voegt Khalid Zian, Voorzitter van het OCMW van de Stad Brussel, toe. 
 
 
In de praktijk: 

Wanneer de senioren hun uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren: 
- Als de senioren wonende in de Stad Brussel (1000, 1020, 1120, 1130) niet in staat 

zijn zich te verplaatsen, mogen ze gratis bellen naar de Buurthuizen op 0800 35 550 
om er een vervoermiddel aan te vragen. 

- De Buurthuizen zullen die mensen taxi-cheques opsturen. 
- Die mensen reserveren nadien zelf hun taxi en zullen de gekregen taxi-cheques 

gebruiken om zich naar de Brusselse vaccinatiecentra te begeven. 
 
Een brief met uitleg zal worden opgestuurd naar alle ingeschreven senioren van de Stad met 
de te volgen procedure. 
 

 


