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AMO   « Service d’Aide en Milieu Ouvert » (geen exact equivalent in het Nederlands) 

EHBO  Eerste hulp bij ongevallen  

BHG   Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

BISA   Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 

ELL   Equivalent Leefloon  

FWB   Federatie Wallonië-Brussel 

GMD   Globaal Medisch Dossier  

LL   Leefloon 

NWWZ   Niet-werkende Werkzoekende 

OCMW   Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

ISPI   Instellingen voor socio-professionele inschakeling 

ONE   Office de la Naissance et de l’Enfance 

SGP  Sociaal en gezondheidsplan 

PWA   Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 

SIEP   Service d’Information sur les Etudes et Professions (Informatiedienst over studies en 

beroepen) 

SPI Socio-professionele inschakeling 

WHO   Wereldgezondheidsorganisatie 
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Algemene context 

Organieke wet betreffende de OCMW’s van 8 juli 1976 bepaalt in artikel 62 dat de OCMW ’s aan 

de instellingen, vzw’s en diensten van hun grondgebied kunnen voorstellen hun acties te 

coördineren ten voordele van de burgers. [1] 

Sinds de hervorming van de organieke wet betreffende de OCMW's in 2019, zijn er nieuwe taken 

overgedragen aan de sociale coördinaties: 

“Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de federale overheid en de andere 

gefedereerde entiteiten, heeft het OCMW, om mee te werken aan de armoedebestrijding, en in 

coördinatie van voornoemde diensten en instellingen met name de mogelijkheid :  

1° te zorgen voor het bestrijden van het gebrek aan sociale bescherming en het niet-

gebruik van rechten; 

2° benaderingen door " peers ", collectieve en gemeenschappelijke werkprocessen uit te 

bouwen teneinde de participatie van de OCMW-gebruikers te versterken; 

3° in samenwerking met de structuur ter ondersteuning van de eerstelijnszorg, een 

welzijns- en gezondheidsplan voor zijn territoriaal bevoegdheidsgebied op te stellen op 

grond van een gedeelde diagnose van de middelen en de noden voor zijn grondgebied. 

Dit plan wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de gemeenteraad 

voorgesteld en aan het Verenigd College bezorgd; 

 4° een begeleidingsdienst voor het zoeken naar een woning en een dienst voor begeleid 

wonen en uitzettingspreventie op te richten; 

5° specifieke acties te voeren in het kader van de bestrijding van dakloosheid; 

6° zijn dienst schuldbemiddeling uit te breiden met een specifiek deel voor begeleiding 

inzake energieverbruik.” [1] 

Deze doelstellingen zijn opgenomen in de “Gezamenlijke algemene beleidsverklaring van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie” [2] voor de zittingsperiode 2019-2024, in het hoofdstuk “De toegang tot 

de gezondheidszorg waarborgen en ongelijkheid aanpakken". In dit verband hebben vijf 

gemeenten aanzienlijke regionale begrotingsmiddelen ontvangen in het kader van de “Lokale 

Sociale Gezondheidscontracten” (LSGC). Dat is niet het geval in Evere.  

Toch heeft het OCMW van Evere, ondanks het gebrek aan specifieke financiering, besloten een 

projectleider aan te stellen voor deze activiteiten. Via zijn dienst Sociale Coördinatie wilde het 

OCMW in de gemeente Evere een sociaal en gezondheidsplan (SGP) uitwerken om, samen met de 

bevolking, het verenigingswezen en de gemeentelijke overheid, alsook een gemeenschappelijke 

visie en een echt sociaal en gezondheidsbeleid op zijn grondgebied te kunnen ontwikkelen. Het 

toekomstige sociaal en gezondheidsplan heeft tot doel projecten met een sociale impact en 

gezondheidseffect te creëren om de levenskwaliteit van de bevolking van Evere te verbeteren 

en uiteindelijk een effect te hebben op de sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid.  
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Voor de planning van dit sociaal en gezondheidsplan is inzicht nodig in de sociale en 

gezondheidscontext van Evere en in de wijze waarop de verschillende sociale en 

gezondheidsdeterminanten samenwerken om sociale ongelijkheden op gezondheidsvlak te 

creëren. 

Sociale determinanten van gezondheid 

Sinds 1986 en de goedkeuring van het Ottawa-Handvest wordt een goede gezondheid niet langer 

gezien als het gebrek aan ziekten, maar als een echte rijkdom voor het dagelijks leven. [3] De 

gezondheidstoestand van een individu houdt namelijk verband met de omstandigheden waarin 

hij of zij opgroeit, een opleiding volgt, werkt, ouder wordt, enz. Het is het resultaat van complexe 

interacties tussen verschillende factoren, die "gezondheidsdeterminanten" worden genoemd. 

De WHO definieert gezondheidsdeterminanten als “de persoonlijke, sociale, economische en 

milieufactoren die bepalend zijn voor de gezondheidstoestand van individuen of 

bevolkingsgroepen”. [4] De combinatie van deze determinanten kan negatieve gevolgen hebben 

voor de gezondheid en leiden tot ongelijkheden tussen groepen mensen of gemeenschappen op 

het vlak van hun gezondheidstoestand. Deze ongelijkheden hebben gevolgen voor de 

economische en sociale ontwikkeling van gemeenschappen. [5] 

Sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid zijn verdeeld langs een sociale gradiënt: hoe 

gunstiger de sociaaleconomische situatie van een persoon, des te groter zijn of haar kansen op 

een goede gezondheid en een langer leven, terwijl een persoon in een ongunstige 

sociaaleconomische situatie een grotere kans heeft op slechte gezondheidsresultaten. [6,7] Deze 

gradiënt loopt dwars door de sociaaleconomische schaal. Hij vertegenwoordigt niet alleen de 

effecten van het inkomen op de gezondheid, maar ook het belang van inkomen als middel om 

toegang te krijgen tot andere sociale determinanten van gezondheid, zoals onderwijs, voeding, 

huisvesting, recreatie en andere maatschappelijke hulpbronnen. Deze gradiënt komt in alle landen 

voor, zowel opkomende als niet-opkomende, hoewel hij in rijke landen vaak wordt gemaskeerd 

door het hoge gezondheidsniveau van de algemene bevolking. [5] 

Het principe van volksgezondheidsinterventie is gedeeltelijk gebaseerd op het concept van 

gezondheidsdeterminanten, aangezien wij door in te grijpen in één of meer van deze 

determinanten invloed zullen hebben op de gezondheidstoestand van de bevolking. 

Het onderstaande model van Dahlgren en Whitehead geeft de determinanten van gezondheid 

weer in vier niveaus die op elkaar inwerken. [8] 

Figuur 1 Model van Dahlgren en Whitehead [8] 
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In dit diagram staan de individuele factoren in verband met geslacht, leeftijd en erfelijkheid 

centraal, evenals individuele levensstijlfactoren, zoals eetgewoonten, roken, enz.  

Daarna komen de sociale en communautaire netwerken, d.w.z. de sociale interacties en de 

interacties met de gemeenschap waarin een individu leeft. Deze zullen het gedrag en de levensstijl 

beïnvloeden. 

Daarna komen de factoren levens- en arbeidsomstandigheden, die betrekking hebben op de 

toegang tot werk en arbeidsomstandigheden, en de toegang tot essentiële diensten en 

voorzieningen zoals water, voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs. 

Tenslotte geeft het laatste niveau van dit model de sociaal-economische, culturele en milieu-

omstandigheden weer. Hiertoe behoren factoren die de samenleving als geheel beïnvloeden, zoals 

de economische situatie van het land of de arbeidsmarkt, en die van invloed zullen zijn op alle 

andere niveaus van het model. 

Onderzoek op het gebied van de volksgezondheid heeft aangetoond dat biologische 

gezondheidsdeterminanten aanzienlijk minder invloed hebben op de gezondheid van de 

bevolking dan sociale determinanten. [9] Verbetering van de gezondheid van de bevolking wordt 

echter nog vaak gezien als een utopie die enkel mogelijk is door verbetering van het 

gezondheidszorgsysteem. [9] Het model van Dahlgren en Whitehead toont aan dat individuele 

levensstijlen verankerd zijn in sociale normen en netwerken, gekoppeld zijn aan leef- en 

arbeidsomstandigheden, en in ruimere zin aan de sociaal-economische, culturele en milieu-

omstandigheden. 

Het biedt daarom inzicht in de verscheidenheid aan gezondheidsdeterminanten en de manier 

waarop verschillende levensomstandigheden kunnen leiden tot sociale ongelijkheden op 

gezondheidsvlak. Als we iets willen veranderen aan de gezondheid van de bevolking en deze 

sociale ongelijkheden op gezondheidsvlak willen verkleinen, is het dus van belang om op lokaal 

niveau de mechanismen in kaart te brengen die van invloed kunnen zijn op de gezondheid. 
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Diagnostische aanpak 

Zoals hierboven is uiteengezet, is kennis van de lokale sociale en gezondheidscontext van 

essentieel belang om te kunnen ingrijpen bij de vermindering van sociale ongelijkheden op 

gezondheidsvlak. Voorafgaand aan de programmering van het Sociaal en gezondheidsplan en om 

het OCMW van Evere in staat te stellen duurzame, doeltreffende en efficiënte acties te 

ontwikkelen op basis van de behoeften van de begunstigden, werd een diagnose van de sociale 

situatie en gezondheid van de bevolking van Evere uitgevoerd. Dit is een vernieuwende aanpak, 

aangezien de diagnose gericht was op twee nauw verwante concepten die gewoonlijk afzonderlijk 

worden behandeld: het sociaal aspect en de gezondheid.  

 

De diagnose is de eerste stap in de beheerscyclus van het project ter bevordering van de 

gezondheid. [10,11] Dit maakt het mogelijk een gedetailleerde kennis te verwerven van de sociale 

en gezondheidssituatie van een gemeenschap, alsook de middelen en actoren die kunnen worden 

gemobiliseerd. Dit proces brengt de problemen die door de bevolking worden, alsook het reilen 

en zeilen daarvan aan het licht. Het dient als basis voor het plannen en programmeren van acties 

om verandering teweeg te brengen. Het is ook van essentieel belang voor de beoordeling van het 

effect van deze acties, aangezien het een eerste momentopname biedt waarmee de resulterende 

sociale en gezondheidssituatie kan worden vergeleken.  

De diagnose wordt uitgevoerd volgens een trechterbenadering: vertrekkend van de analyse van 

een brede en globale situatie, komt de diagnose geleidelijk dichter bij de dagelijkse realiteit van de 

bevolking.   

Figuur 2 Projectcyclus gezondheidsbevordering [10] 
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Algemene methodologie  

De sociale en gezondheidsdiagnose van Evere, die in de loop van 2021 werd uitgevoerd, had tot 

doel de sociale en gezondheidssituatie van Evere in de context van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest te plaatsen en vervolgens dichter bij de dagelijkse realiteit van de bevolking te komen door 

de analyse van deze situaties in verschillende wijken van Evere. 

Deze diagnose was toegespitst op de vier bewoonde wijken van Evere (informatie van de 

Wijkmonitoring): Vrede, Conscience, Leopold III-laan, Paduwa. Dit proces ontwikkelde zich in drie 

belangrijke fasen: 

1. Een kwantitatieve diagnose 

2. Een kwalitatieve diagnose die de kwantitatieve diagnose weerspiegelt 

3. Een kwalitatieve communautaire diagnose 

Doelstellingen  

De doelstellingen van de sociaal-gezondheidsdiagnose die in Evere is uitgevoerd zijn:  

 Een analyse maken van de kwantitatieve gegevens over de sociale en gezondheidssituatie 

van de bevolking in elk van de woonwijken van Evere 

 De actoren die in de gemeente actief zijn op sociaal gebied en op het gebied van de 

gezondheidszorg identificeren, ontmoeten en mobiliseren  

 De in de wijken aanwezige infrastructuur in kaart brengen 

 Kennis verwerven van de behoeften van bevolkingsgroepen 

 De kwesties bepalen waaraan moet worden gewerkt 

 Oplossingen zoeken die zijn aangepast aan de behoeften.  
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Methodologische ondersteuning 

VZW SaCoPar 

Om methodologische steun te verlenen aan het team dat belast is met het sociaal en 

gezondheidsplan, heeft het OCMW van Evere een overeenkomst gesloten met de Brusselse vzw 

“Santé, Communauté, Participation”, ook bekend onder de naam SaCoPar. 

Korte voorstelling van SaCoPar 

Deze VZW, die is samengesteld uit deskundigen op het vlak van de volksgezondheid en specialisten 

op het gebied van de plaatselijke ontwikkeling, volksgezondheid en communicatie, heeft als 

opdracht de communautaire actie te versterken op basis van een herdefiniëring van de rol van de 

bevolking en de intersectorale benadering. 

Ze ontwikkelt activiteiten op basis van drie krachtlijnen [12] : 

1. De geleidelijke oprichting en dynamisering van netwerken van spelers in het veld om 

uitwisselingen aan te moedigen, middelen te bundelen, interventies zichtbaar te maken, 

praktijken te theoretiseren en, tenslotte, de aanpak op het vlak van gezondheid in 

gemeenschappen te doen erkennen als één van de pijlers van het gezondheidsbeleid. 

2. De ontwikkeling en integratie van praktijken ter bevordering van de gezondheidszorg op 

lokaal niveau door steun te verlenen aan verkozen ambtenaren en lokale besluitvormers, 

lokale initiatieven onder de aandacht te brengen, specifieke voorlichtingsinstrumenten te 

ontwikkelen en opleidingen te verzorgen. 

3. De ontwikkeling van vaardigheden en praktijken die specifiek zijn gericht op de aanpak 

van de volksgezondheid in gemeenschappen, teneinde het interventievermogen van alle 

actoren te versterken. 

De persoon die belast is met de methodologische ondersteuning van het sociaal en 

gezondheidsplan van Evere is mevrouw Martine Bantuelle, directeur van de vzw SaCoPar.  

Doelstellingen van de ondersteuning  

Door middel van de overeenkomst met het OCMW van Evere verbindt SaCoPar zich ertoe in het 

jaar 2021 de volgende diensten te verlenen: 

 Enerzijds een eerste opleidings-/voorlichtingssessie in het OCMW van Evere over: 

 Bestaande en relevante sociale en gezondheidsindicatoren en hun bronnen; 

 En met name gegevens over de verschillende sociale gezondheidsdeterminanten 

(die een effect hebben op de sociale ongelijkheden op gezondheidsvlak); 

 De uitvoering van een diagnose; 

 De uitvoering van een Lokaal Sociaal en Gezondheidscontract;  

 Evenals op de gemeenschap gebaseerde benaderingen van gezondheid.  

 Anderzijds methodologische steun van het OCMW van Evere voor de uitvoering van een 

sociale en gezondheidsdiagnose die op langere termijn moet leiden tot de opstelling van 

een actieplan.   
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Contact en begeleiding  

Voor de methodologische ondersteuning van het team dat belast is met het Sociaal en 

Gezondheidsplan waren talrijke contacten nodig: 

 17 vergaderingen via videoconferentie  

 7 face-to-face vergaderingen (waaronder 3 begeleidingscomités)  

 106 uitgewisselde e-mails 

 26 telefoongesprekken  

De taken van mevrouw Bantuelle, directeur van SaCoPar, hadden tot doel: 

 hulp bij het bepalen en uitvoeren van de methodologie van de sociale en 

gezondheidsdiagnose; 

 oriëntatie op kwantitatieve gegevensbronnen; 

 het kritisch nalezen van de geproduceerde documenten en hulp bij het structureren 

ervan, met name de:  

 Samenvatting van de kwantitatieve diagnoses van Evere en de verschillende 

wijken 

 Gespreksgids voor de eerste kwalitatieve diagnose 

 SWOT-roosters van Evere en de verschillende wijken 

 Gespreksgidsen voor gegevensverzameling van de tweede kwantitatieve 

diagnose voor: 

 Focusgroepen met de Dienst Gezinszorg van het OCMW van Evere 

 Bijeenkomsten voor jongeren  

 Bijeenkomsten voor gezinnen met kinderen 

 Bijeenkomsten voor senioren 

 Wereldcafé in het Jeugdhuis Regard 

 Kwalitatieve vragenlijst te verspreiden onder jongeren die het Jeugdhuis Regard 

regelmatig bezoeken 

 Eindverslag 

 deelname aan de bespreking van de resultaten van de kwantitatieve diagnose; 

 advies over de instrumenten die moeten worden gebruikt voor het verzamelen en 

analyseren van kwalitatieve gegevens; 

 deelname aan de SWOT-analyse van de gegevens van de eerste kwalitatieve diagnose en 

de structurering van de bevindingen die daaruit naar voren zijn gekomen; 

 deelname aan een reflectie voorafgaand aan de tweede kwalitatieve diagnose; 

 deelname aan de bespreking van de resultaten van de tweede kwalitatieve diagnose; 

 structurering van de doelstellingen voor de opstelling van een actieplan; 

 het opstellen van een actieplan. 
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Bestuur 

In 2021 werd een begeleidingscomité opgericht om toezicht te houden op het Sociaal en 

gezondheidsplan  

Samenstelling van het begeleidingscomité 

 3 institutionele vertegenwoordigers van het OCMW Evere 

 Voorzitter: Sébastien Lepoivre 

 Waarnemend secretaris-generaal : Ileana Rosselli 

 Directeur Sociale Actie: Anne Volders 

 1 institutionele vertegenwoordiger van SaCoPar  

 Directeur: Martine Bantuelle 

 2 leden van het team Sociaal en gezondheidsplan 

 Hoofd van het Sociaal Huis: Florence Vandenberghe 

 Medewerker sociaal-gezondheidsproject: Floriane Schroeder 

 2 vertegenwoordigers van de Gemeente Evere: 

 Schepen voor sociale actie, burgerparticipatie, volksgezondheid en de interne 

dienst voor preventie en bescherming op het werk: Pascal Freson 

 Lid van de Gemeenteraad: Claire Finné 

Opdrachten van het begeleidingscomité 

De opdrachten van het begeleidingscomité zijn als volgt: 

 Valideren van de methodologie voor interventie, rapportage en evaluatie;  

 Evalueer de voortgang van de werkzaamheden en de doelstellingen; 

 De methodologische, administratieve en financiële aspecten van het partnerschap 

analyseren en zo nodig aanpassen. 

Daartoe is het begeleidingscomité viermaal bijeengekomen: 

 Op 25 juni 2021: validering van de methodologische grondslagen van de sociale en 

gezondheidsdiagnose en presentatie van de kwantitatieve resultaten. 

 23 september 2021: presentatie van de resultaten van de eerste kwalitatieve diagnose en 

selectie van de prioritaire thema’s die in een kwalitatieve communautaire diagnose 

grondig moeten worden bestudeerd. 

 18 november 2021: presentatie en bespreking van de tussentijdse resultaten van de 

kwalitatieve diagnose van de gemeenschap. 

 13 januari 2022: presentatie en bespreking van de meest recente resultaten van de 

kwalitatieve diagnose van de gemeenschap. 

 24 maart 2022: validering van het verslag over de diagnose en de voorgestelde 

maatregelen. 



 

 
18 

Structuur van het verslag  

In dit document zal het diagnoseproces worden gepresenteerd aan de hand van de stappen 

waaruit het bestaat.  

In dit verslag zullen daarom eerst de resultaten van de kwantitatieve diagnose van Evere en de 

vier woonwijken worden uitgewerkt.  

Vervolgens worden de resultaten van de kwalitatieve analyse die parallel met de kwantitatieve 

analyse is uitgevoerd, gepresenteerd.  

In het derde deel worden de resultaten van het kwalitatieve communautaire diagnoseproces 

besproken. 

Een bespreking van deze resultaten en van het proces zal dit verslag dan vervolledigen, waarna 

een conclusie zal worden getrokken. 

  



1ste stap

Kwantitatieve
diagnose 
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Deze eerste stap is een verzameling van de gegevens betreffende de factoren en actoren die 

een positieve of negatieve invloed hebben op de sociale en gezondheidssituatie van de 

inwoners van Evere. 

Methodologie 

De kwantitatieve diagnose die hier wordt verricht, bestond uit het verzamelen van secundaire 

statistische gegevens1, voornamelijk externe2 waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

trechtervormige benadering. In de eerste plaats werden kwantitatieve gegevens verzameld om 

een algemeen beeld te krijgen van de sociale en gezondheidssituatie in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (BHG), en van de problemen die eigen zijn aan deze bijzondere stedelijke 

en multiculturele context. Deze stap maakte het mogelijk de contextualisering van Evere binnen 

de regio voor te bereiden. Vervolgens werd gezocht naar secundaire kwantitatieve gegevens met 

betrekking tot de demografische, economische, sociale en gezondheidssituatie in de gemeente 

Evere. Ten slotte werd dezelfde oefening uitgevoerd voor elk van de woonwijken van Evere.  

Tegelijkertijd vond een analyse van de actoren en belanghebbenden plaats. Dit is een identificatie 

van groepen mensen of organisaties die waarschijnlijk een band hebben met sociale en 

gezondheidskwesties in Evere. De informatie over deze groepen en organisaties is samengebracht 

in een tabel en ingedeeld per wijk in de Wijkmonitoring. Het doel hiervan was niet alleen de in 

Evere actieve sociale en gezondheidsactoren te identificeren om hen vervolgens te ontmoeten en 

te mobiliseren rond het Sociaal en gezondheidsplan, maar ook de vraag te stellen of de 

aanwezigheid van deze organisaties wel overeenstemt met de behoeften van de bevolking.  

De verzamelde gegevens werden gebundeld in vijf kwantitatieve diagnoses: één voor Evere3, 

waarin ze worden vergeleken met die van Brussel-Hoofdstad, en één document voor elk van de 

vier woonwijken van Evere4. Het bevat ook informatie over de infrastructuur en de middelen in de 

verschillende wijken. Deze 5 kwantitatieve diagnoses dienden als basis voor de interviews die 

werden afgenomen tijdens de volgende fase van de kwalitatieve diagnose, die parallel aan deze 

kwantitatieve diagnose werd uitgevoerd. 

  

                                                                 

1 “De secundaire gegevens is informatie die reeds werd verzameld voor een ander doel dan de uitgevoerde 

studie en die beschikbaar is voor later gebruik. ”. [13] 

2 “De secundaire gegevens worden intern of extern genoemd, naargelang zij al dan niet afkomstig zijn van de 

opdrachtgever van de studie. ” [13] 

3 Zie bijlage 1. 

4 Zie bijlagen 3, 4, 5 en 6.  
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Evere 

Geografische context 

De gemeente Evere is een van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het is gelegen in het noordoosten van het Gewest, op de grens met het Vlaamse Gewest, in wat 

de “Tweede Ring" wordt genoemd. 

Deze gemeente van 5 km² grenst aan drie andere Brusselse gemeenten. Zet wordt in het westen 

begrensd door Schaarbeek, in het noorden door Brussel-Stad (Haren) en in het zuiden door Sint-

Lambrechts-Woluwe. In het oosten ligt de gemeente Zaventem, gelegen in het Vlaams Gewest. 

  

Figuur 3 Evere in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [14] 
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Het BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) biedt met zijn instrument “Wijkmonitoring” 

een indeling van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in wijken om de 

leefgewoonten en de sociale dynamiek grondiger te kunnen analyseren. Dit instrument maakt het 

met name mogelijk om bepaalde statistische gegevens per wijk of statistische sector te verkrijgen. 

Volgens deze indeling zijn er zeven wijken in het geografische gebied van Evere (van noord naar 

zuid): 

 Industrie-Noord 

 Vrede 

 Conscience 

 Leopold III-laan (in dit document "Leopold III-wijk" genoemd) 

 Industrie NATO 

 Kerkhof Brussel 

 Paduwa 

De namen van deze statistische wijken zijn echter niet de namen die in de volkstaal van Evere 

worden gebruikt, wat tot verwarring kan leiden. 

Evere heeft de bijzonderheid dat er drie niet-residentiële wijken zijn. De wijk “Industrie-Noord”, 

waarvan slechts een klein deel in Evere ligt, komt overeen met een spoorwegzone; de wijk “Kerkhof 

Brussel” omvat vrijwel uitsluitend de begraafplaatsen van Brussel, Evere en Schaarbeek; de wijk 

“Industrie NATO" is een industriële en militaire zone. 

De huidige diagnose is dan ook strikt toegespitst op het verzamelen van informatie over de vier 

woonwijken van Evere, namelijk Vrede, Conscience, Leopold III en Paduwa. 

  

Figuur 4 Verdeling van de gemeente Evere in wijken [15]. 
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Demografie  

Evolutie van de bevolking 

Op 1 januari 2020 telde de gemeente Evere officieel 42.656 inwoners. [16] De gemiddelde jaarlijkse 

groei van de bevolking van Evere bedroeg 1,93% tussen 2014 en 2019, [16] wat resulteert in een 

toename van ongeveer 7.000 inwoners in tien jaar tijd. Evere is de gemeente in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest met de snelst groeiende bevolking. 

 

De gemiddelde bevolkingsdichtheid van de gemeente bedraagt 8.317 inwoners/km², [16] wat 

hoger is dan het regionale gemiddelde van 7.500 inwoners/km². De gemeente Evere omvat echter 

grote gebieden die niet bewoond zijn, hetzij door de aanwezigheid van groene ruimten, hetzij door 

economische, administratieve en militaire zones. In de woonwijken van Evere ligt de 

bevolkingsdichtheid eerder rond de 10.400 inwoners/km². Deze dichtheid varieert sterk van de 

ene wijk tot de andere. 

Structuur naar geslacht en leeftijd 

De bevolking van Evere bestaat uit 52,2% vrouwen en 47,8% mannen. [16] 

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is 38,6 jaar (40,4 jaar voor vrouwen en 36,5 jaar voor 

mannen). [17] Deze gemiddelde leeftijd is vergelijkbaar met die van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest voor mannen, maar ligt ongeveer 2 jaar hoger voor vrouwen. De bevolking van Evere is de 

afgelopen 25 jaar steeds jonger geworden, over het algemeen in hetzelfde tempo als de rest van 

de Brusselse bevolking, ook al is deze trend sinds 2014 vertraagd. [17] 
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Uit een vergelijking van de leeftijdspiramides van de bevolking van Evere en Brussel in 2020 blijkt 

dat in Evere meer kinderen jonger dan 15 jaar en meer vrouwen ouder dan 50 jaar zullen zijn, 

terwijl de mannelijke bevolking tussen 20 en 64 jaar ondervertegenwoordigd is.  

 

Gezien deze verschillen in de leeftijdsstructuur van deze twee bevolkingsgroepen, heeft Evere 

systematisch hogere afhankelijkheids-, vergrijzings- en anciënniteitscoëfficiënten dan Brussel-

Hoofdstad. [17] 

 Brussel-Hoofdstad Evere 

Vergrijzingscoëfficiënt (65+/0-17) 57,6% 65,8% 

Afhankelijkheidsratio (0-17 en 65+/18-64) 55,9% 64,4% 

Anciënniteitscoëfficiënt (80+/65+) 30,8% 35,6% 
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Nationaliteiten 

Vergelijking van de nationaliteiten van de bevolking van Evere 

en Brussel-Hoofdstad (2020) [17] 

 

 

 

In 2020 had 71,36% van de bevolking van Evere de Belgische nationaliteit. Meer dan een kwart van 

de inwoners van Evere heeft dus een buitenlandse nationaliteit. Dit percentage is lager dan in het 

Gewest, waar het om meer dan een derde van de bevolking gaat. Het verschil is bijzonder groot 

voor mensen met een nationaliteit uit een ander EU-land dan België. [16] 

Samenstelling huishoudens 

Samenstelling huishoudens 2019 [16] Brussel-Hoofdstad Evere 

Gemiddelde grootte huishoudens 2,17 2,3 

Alleenstaanden 45,88% 40,48% 

Koppels zonder kinderen 14,84% 16,08% 

Koppels met kinderen 24,07% 27,94% 

Eenoudergezinnen 11,63% 12,69% 

Andere 3,58% 2,81% 

64,74%

23,29%

11,97%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belgisch Europese Unie 28 landen (exclusief België) Andere

71,36%

14,69%

13,95%

Evere 

Belgisch

Europese Unie 28 landen (exclusief België)

Andere
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De gemiddelde grootte van de huishoudens in Evere is iets groter dan die van de huishoudens in 

de Regio. Dit is te danken aan een lager percentage alleenstaanden, alsmede hogere percentages 

koppels zonder kinderen, koppels met kinderen en eenoudergezinnen. 

Inkomsten 

Belastinginkomsten 

In 2018 bedroeg het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van Evere 13.758 euro. [16] Deze 

waarde was lager dan die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het inkomen in die periode 

14.668 euro bedroeg. [16] Sinds 2004 is de bevolking van Evere armer geworden. Vanaf die datum 

is de welvaartsindex5 van Evere ten opzichte van Brussel-Hoofdstad namelijk gestaag gedaald van 

108,3% tot 93,8% van het gemiddelde Brusselse inkomen. [17] Na aanzienlijk hoger te zijn geweest 

dan dat van de regio, is het gemiddelde inkomen per inwoner van Evere minder snel geëvolueerd 

dan dat van het BHG, en is het sinds 2012 onder het regionale gemiddelde gezakt. Sindsdien is het 

verschil blijven toenemen, tot een verschil van bijna 900 euro per jaar in 2018. 

Er zij echter op gewezen dat deze informatie enkel betrekking heeft op de belastbare inkomsten 

en niet op bepaalde inkomsten zoals de inkomsten uit sociale integratie die door de OCMW's 

worden toegekend en de gezinstoelagen. Ook worden de inkomsten uit roerende en onroerende 

goederen over het algemeen onderschat vanwege de specifieke belastingregels voor deze 

categorieën inkomsten. Ten slotte worden sommige hoge inkomens niet belast als gevolg van 

speciale belastingstelsels, zoals de huishoudens van sommige werknemers in functies die verband 

houden met internationale organisaties (zoals de Europese instellingen, de NAVO...). De 

aanwezigheid van deze internationale organisaties en de inwoners die in de gemeente Evere 

werken, hebben echter wel degelijk een invloed op de welvaartsindex. 

 

                                                                 

5 Berekeningsmethode: (Gemiddeld inkomen per inwoner in Evere/gemiddeld inkomen per inwoner van BHG) 

x 100 
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Begunstigden van uitkeringen 

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering of een vervangingsinkomen wegens werkloosheid of 

arbeidsongeschiktheid ontvangt, is een indicator van het aantal mensen dat van een beperkt 

inkomen moet rondkomen, vaak onder de armoederisicodrempel. 

Bijstandsuitkeringen (2018) [18] Brussel-Hoofdstad Evere 

(E)Ll.-begunstigden  5,5% 5,9% 

% IGO van de bevolking van 65 jaar en ouder 11,8% 9,9% 

In 2018 ontving 5,9% van de inwoners van Evere van 18 tot 64 jaar een Leefloon (Ll.) of een 

equivalent daarvan (ELL). [18] Dit aandeel is iets hoger dan in het BHG. Hoewel de ontwikkeling 

van dit aandeel vrij dicht bij die van de regio ligt, neigt het ernaar een omgekeerde ontwikkeling te 

volgen als die van de welvaartsindex. De percentages begunstigden van het (E)Ll. uit Evere waren 

vóór 2012 inderdaad lager dan die van de Brusselaars, maar stijgen daarna tot boven het regionale 

gemiddelde. 

 

Anderzijds is het percentage ouderen dat de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangt in 

Evere lager dan in het BHG (9,9% tegen 11,8%). [18]  

Arbeidsmarkt  

Omwille van de consistentie hebben de gepresenteerde gegevens met betrekking tot de 

arbeidsmarkt allemaal betrekking op 2018, het meest recente jaar van publicatie voor sommige 

van deze gegevens. 

Met een arbeidsparticipatie van 53,3% heeft meer dan een op de twee inwoners van Evere op 

arbeidsgeschikte leeftijd een baan. Terwijl dit het geval is voor bijna zes op de tien mannen, is het 

minder dan de helft van de vrouwen. Deze waarden zijn iets lager dan op het niveau van het BHG. 
[16] 
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80% van de mannelijke werknemers uit Evere heeft een voltijdse baan, terwijl dit voor iets meer 

dan de helft van de vrouwelijke werknemers uit Evere het geval is. Anderzijds hebben vrouwen 

tweemaal zoveel kans als mannen om deeltijds te werken. [17] 

Het werkloosheidsaandeel is relatief stabiel en ligt iets onder het Brusselse gemiddelde. Het 

aandeel 18-24-jarigen en vrouwen onder de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)6 is echter 

hoger in Evere. Bijna twee derde van de NWWZ is al langer dan een jaar op zoek naar een nieuwe 

job. Ongeveer een kwart van de 15-24-jarigen is werkloos, een iets hoger percentage dan dat van 

het BHG. Tot slot kan worden vastgesteld dat het aandeel van de NWWZ met een diploma van 

hoger onderwijs in de gemeente lager is dan in het gewest. [16]  

Arbeidsmarkt (2018) [16,17] Brussel-Hoofdstad Evere 

Werkgelegenheidsgraad 

  

Algemeen 54,3% 53,30% 

Mannen 59,0% 58,30% 

Vrouwen 49,6% 48,40% 

Werkloosheid 

  

Werkloosheidsaandeel 18,65% 17,94% 

Langdurig/werkzoekenden (NWWZ) 63,52% 62,42% 

Aandeel 18-24-jarigen in de NWWZ 9,95% 11,56% 

Werkloosheidspercentage 15-24 jaar (2019) 23,00% 24,30% 

Aandeel van afgestudeerden hoger onderwijs in de NWWZ 14,08% 9,57% 

Aandeel vrouwen in de NWWZ 47,88% 54,23% 

Arbeidsregeling 

  

Voltijds (% werknemers) 66,13% 68,07% 

Mannen 77,05% 80,37% 

Vrouwen 55,23% 55,90% 

Deeltijds 31,00% 29,27% 

                                                                 

6 De niet-werkende werkzoekenden omvatten de personen die een werkloosheidsuitkering of een 
leefloon ontvangen, de jongeren die werkervaring opdoen en de andere niet-werkende 
werkzoekenden (personen die wachten op een beslissing van de RVA over hun recht op een 
werkloosheidsuitkering, personen die een leefloon ontvangen, personen zonder 
vervangingsinkomen). 
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Mannen 19,25% 16,53% 

Vrouwen 42,72% 41,88% 

Bijzondere regeling 2,88% 2,66% 

Mannen 3,70% 3,11% 

Vrouwen 2,05% 2,22% 

Gezondheid 

Geboortecijfer 

In 2017 waren er 565 levendgeborenen in Evere. [17] 

 

Hoewel iets lager dan dat van het BHG, volgt het geboortecijfer per duizend inwoners van Evere 

de licht dalende trend op gewestelijk niveau. Het verschil tussen de geboortecijfers van Evere en 

het BHG houdt verband met een lager percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd in de bevolking 

van Evere dan in de regio. 

Levensverwachting 

In 2012 bedroeg de levensverwachting in Evere 78 jaar voor mannen en 81 jaar voor vrouwen, 

vergeleken met respectievelijk 78 en 83 jaar op gewestelijk niveau. [17] Men ziet dat, terwijl de 

levensverwachting voor mannen gelijk is, vrouwelijke inwoners van Evere een levensverwachting 

hebben die twee jaar lager ligt dan het gemiddelde van BHG. 

De gemiddelde levensverwachting van de bevolking van Evere ligt dan ook onder het regionale 

gemiddelde. 
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Sterftecijfer 

In de volgende tabel worden Evere en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergeleken op het vlak 

van het bruto sterftecijfer, de gestandaardiseerde mortaliteit per leeftijd en de bruto vroegtijdige 

mortaliteit (vóór de leeftijd van 75 jaar). Hieruit blijkt dat, ongeacht het bestudeerde sterftecijfer, 

dat van Evere hoger was dan dat van het BHG, en systematisch hoger voor vrouwen. 

Sterftecijfer (periode 2011-2015) [18] BHG Evere 

Bruto sterftecijfer per 100.000 inwoners 736,0 1013,8 

Mannen 715,8 887,8 

Vrouwen 754,9 1125,8 

Sterftecijfer per 100.000 inwoners, gestandaardiseerd naar leeftijd 942,2 1065,4 

Mannen 1219,3 1260,6 

Vrouwen 761,9 929 

Ruw cijfer van vroegtijdige sterfte per 1.000.000 inwoners 152,6 197,3 

Mannen 196,5 234,2 

Vrouwen 108,4 162 

 

Wat de doodsoorzaken betreft, werd tussen 2009 en 2013 een statistisch significant hoger 

vroegtijdig sterftecijfer van 23% vastgesteld bij mannen uit Evere in vergelijking met mannen uit 

het BHG. Andere doodsoorzaken werden geanalyseerd, maar de waargenomen verschillen waren 

statistisch niet significant. [15] 

Chronische ziekten 

6,3% van de bevolking van Evere lijdt aan diabetes, waarbij de prevalentie tussen mannen en 

vrouwen ongeveer gelijk is. Deze prevalentie is ongeveer 5% hoger dan die welke op gewestelijk 

niveau is waargenomen, ongeacht het bestudeerde geslacht. [19] 

6,6% van de bevolking van Evere had in 2018 een arbeidsongeschiktheidsstatus waarvoor ze een 

vergoeding kregen, waarvan meer dan een op de tien ontvangers van de onderlinge uitkeringen 

van Evere werd erkend als persoon met de status "chronische aandoening"7. [19] 

                                                                 

7 “De status “chronische aandoening” werd ontwikkeld om als referentie te dienen voor de identificatie van 
haar begunstigden als chronisch zieken. Het statuut werd oorspronkelijk ontwikkeld als maatstaf voor de 
verstrekking van uitkeringen aan de begunstigden. ” [19] 
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Elk van deze waarden voor chronische ziekten is hoger dan de waarden die op gewestelijk niveau 

zijn waargenomen. 

Chronische ziekten [19] BHG Evere 

Prevalentie van diabetes per 1.000 inwoners (2018) 57 63 

Mannen 59 64 

Vrouwen 55 61 

Status van invalide met vergoeding in % (2018) 5,72% 6,61% 

Status chronische aandoening in % (2019) 8,91% 10,24% 

Geestelijke gezondheid 

In 2018 ging 3,60% van de bevolking van Evere ten minste eenmaal op raadpleging bij een 

psychiater, een percentage dat lager ligt dan het gewestelijke gemiddelde. Een op de acht 

inwoners van Evere gebruikt echter antidepressiva, en bij bijna driekwart van hen is dit langdurig 

gebruik. [20] De laatste twee waarden zijn hoger dan die van het BHG. 

Geestelijke gezondheid [19]  BHG  Evere 

% van de bevolking dat contact had met een psychiater (2018) 4,30% 3,60% 

% gebruikers van antidepressiva (2018) 10,70% 12,5% 

Waarvan consumenten op de lange termijn (2017) 67,70% 72,2% 

% gebruikers van antipsychotica (2018) 3,20% 3,4% 

Waarvan consumenten op de lange termijn (2017) 57,80% 52,2% 

% gebruikers van geneesmiddelen tegen dementie (2018) 0,70% 0,9% 

Waarvan consumenten op de lange termijn (2017) 75,40% 76,7% 

Gebruik van gezondheidsdiensten 

In 2018 bezocht bijna driekwart van de bevolking van Evere ten minste één keer een huisarts. Dit 

aandeel is hoger dan in het gewest, waar slechts twee derde van de Brusselaars contact had met 

een huisarts. Bovendien heeft een hoger percentage van de bevolking van Evere ook een globaal 

medisch dossier (GMD). Anderzijds heeft Evere een lager percentage mensen die in een medisch 

centrum zijn ingeschreven dan de gemiddelde percentages van het gewest. [19]  
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Gebruik van gezondheidsdiensten [19] BHG Evere 

% van de bevolking met een GMD (2018) 58,6% 63,0% 

In een medisch centrum ingeschreven personen (/10.000 inw.) (2018) 1400 1052 

% van de bevolking dat contact had met een huisarts (2018) 66,0% 73,0% 

% van de bevolking dat contact had met een gespecialiseerde arts 

(2018) 

61,0% 62,3% 

Infrastructuur 

Huisvesting 

De kwestie van de huisvesting is moeilijk te analyseren omdat er weinig recente statistieken over 

dit onderwerp beschikbaar zijn. Niettemin zijn de volgende elementen de moeite waard om voor 

te stellen. 

Op 1 januari 2020 waren er 19.527 woningen in de gemeente Evere. De gemiddelde huurprijs per 

maand voor het particuliere en geregistreerde woningenpark voor huurwoningen bedroeg 752 

euro per maand in 2018. [16] Dit bedrag ligt zeer dicht bij het bedrag van het BHG, maar houdt dus 

geen rekening met de maandelijkse huurprijzen voor sociale huisvesting. In Evere zijn er 12,34 

sociale woningen per 100 huishoudens. Dit aandeel is het op één na hoogste in het gewest en is in 

Evere bijna tweemaal zo hoog als het gemiddelde van het BHG, waar het 7,22 per 100 huishoudens 

bedraagt. [16] 

In de volgende tabel worden de kenmerken van de woningen in het BHG en in Evere in 2001 

vergeleken. Aangezien deze gegevens oud zijn, kunnen er geen conclusies uit worden getrokken 

over de huidige toestand van de huisvesting. Het leek echter de moeite waard ze hier op te 

sommen, zodat ze kunnen worden vergeleken met nieuwe gegevens wanneer die worden 

geproduceerd. 

Kenmerken van de huisvesting [16] BHG Evere 

Huishoudens die in een appartement wonen 71,16% 73,41% 

Huishoudens die in een huis wonen 28,17% 25,98% 

Gemiddelde oppervlakte per woning (m²) 74,39 72,91 

Gemiddelde oppervlakte per inwoner (m²) 35,58 34,34 

Door de eigenaar bewoonde woningen 41,45% 45,54% 

Woningen met basiscomfort 90,80% 93,11% 
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Luchtverontreiniging 

 

In 2019 bedroeg de gemiddelde NO2-concentratie (stikstofdioxide) 28,5 µg/m³. [20] Deze 

verontreinigende stof uit verbrandingsprocessen kan irritatie aan de ogen, neus en keel 

veroorzaken, kan longirritatie veroorzaken en de longfunctie verminderen. 

De concentratie van PM 2,5 (deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 µm) bedroeg 12,4 

µg/m³, terwijl die van PM 10 (deeltjes met een diameter van minder dan 10 µm) 19,4 µg/m³ 

bedroeg. [20] Deze fijne deeltjes zijn klein genoeg in diameter om diep in de longen door te dringen 

en daar ontstekingen te veroorzaken of de longfunctie te belemmeren.  

Voor de drie luchtverontreinigende stoffen zijn de concentraties de afgelopen tien jaar gestaag 

gedaald.  
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Groene ruimten 

De gemeente Evere beschikt in totaal over 94 hectare groene ruimten die voor het publiek 

toegankelijk zijn. [20] 95% van de bevolking woont in de buurt van een toegankelijke groene 

ruimte (300 meter in vogelvlucht). [16] De belangrijkste groene ruimten in de gemeente zijn: 

 Het Moeraske en het Sint-Vincentiuspark: gelegen in de wijk Vrede, in het uiterste 

noorden van de gemeente 

 Het park van het Sportcomplex: gelegen in de wijk Leopold III 

 Kerkhof Brussel8: gelegen in de statistische wijk met dezelfde naam 

 Nelson Mandelapark: gelegen in de wijk Paduwa 

  

                                                                 

8 Leefmilieu Brussel classificeert de begraafplaatsen als groene ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek. 
Men begrijpt echter dat mensen niet op dezelfde manier van een begraafplaats genieten als van een park of 
een speeltuin. 

Figuur 5 Publiek toegankelijke groene ruimten [20] 
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Openbaar vervoer 

95,96% van de bevolking van Evere woont in de buurt van een halte van het openbaar vervoer, 

d.w.z. binnen 250 m van een bushalte of binnen 400 m van een tramhalte. [16] In het gebied 

rijden voertuigen van drie openbaarvervoersmaatschappijen: De Lijn, NMBS en MIVB. 

De MIVB bedient negenendertig haltes met elf buslijnen (de lijnen 12, 21, 45, 59, 63, 64, 65, 66, 

69, 79 en 80) en twee tramlijnen (55 en 62). De Lijn bedient negen haltes met achttien buslijnen 

(lijn 17a, 17c, 78, 178, 260, 261, 270, 315, 348, 349, 351, 355, 395, 433, 460, 551, 601 en 603).  

In Evere bevinden zich twee treinstations van de NMBS: het station van Evere en het station van 

Bordet. 

 

Figuur 6: Lijnen van het openbaar vervoer in Evere [21]. 

Fietsinfrastructuur 

Evere wordt van noord naar zuid doorkruist door de Groene Wandeling. Dankzij deze 63 km lange 

route rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die door talrijke parken en natuurreservaten loopt, 

kunnen voetgangers en fietsers zich gemakkelijker verplaatsen via kortere wegen. 

Er zijn verschillende fietsvoorzieningen langs de hoofdwegen in Evere. Dit zijn voornamelijk 

tweerichtingsfietspaden en gemarkeerde fietspaden. 

De belangrijkste parkeerfaciliteiten in Evere zijn parkeerbeugels, apart of gegroepeerd. 

De volgende kaart toont de voorzieningen voor fietsers in Evere.  
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Figuur 7: Fietsinfrastructuur in Evere [21] 
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Sociale en gezondheidsdiensten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de sociale en gezondheidsdiensten die in de 

gemeente Evere worden aangeboden. Deze diensten omvatten Franstalige, Nederlandstalige en 

tweetalige organisaties en diensten die actief zijn op sociaal en gezondheidsvlak. Het aanbod 

wordt gedetailleerd beschreven in de kwantitatieve diagnoses per buurt die bij dit verslag zijn 

gevoegd9. De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig van de website van Sociaal Brussel [22], van 

informatie die is verzameld bij sociale en gezondheidswerkers van Evere en van verschillende 

onderzoeken.  

Daaronder vallen echter geen onafhankelijke dienstverleners, zoals zorgaanbieders of zelfstandige 

onthaalouders, en evenmin sport- of culturele organisaties of instellingen. Het cultuur- en 

sportaanbod van Evere is echter zeer uitgebreid en gevarieerd. Er zijn twee culturele centra, één 

Franstalig en één Nederlandstalig, en een culturele coördinatiedienst binnen het OCMW. Een 

brochure met een overzicht van het culturele aanbod in Evere is beschikbaar op de website van 

Evere.10 

In dit overzicht van sociale en gezondheidsdiensten werd geen rekening gehouden met actoren die 

op regionaal niveau actief zijn maar niet specifiek in Evere gevestigd zijn, en evenmin met mobiele 

actoren. Het aanbod in Evere met een beperktere territoriale werking zullen worden aangehaald 

in het gedeelte van de kwantitatieve diagnose dat aan elke wijk is gewijd. 

Vroege kinderjaren  

Opvang voor jonge kinderen (2018) [16]  Brussel-Hoofdstad  Evere 

Aantal plaatsen in de kinderopvang per kind < 3 jaar (2018) 0,39 0,47 

Inkomensgerelateerde plaatsen beschikbaar per kind < 3 jaar 

(2018) 

0,24 0,26 

 

Er zijn 25 crèches in Evere, waaronder 5 gemeentelijke kinderopvangcentra (waarvan één 

gevestigd in Haren). Evere heeft ook twee kinderdagverblijven. Dit komt neer op 0,47 plaatsen per 

kind jonger dan 3 jaar. Deze waarde is aanzienlijk hoger dan die van het gewest. [16] Als we echter 

kijken naar het aantal plaatsen gekoppeld aan het inkomen en de toegankelijkheid11, een 

indicator die het mogelijk maakt om te beoordelen in welke mate het aanbod van voorzieningen 

voor kinderopvang beantwoordt aan de behoeften van de bevolking van de gemeente, stellen 

we vast dat er slechts ongeveer één plaats is voor elke vier kinderen, wat vergelijkbaar is met de 

situatie in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

                                                                 

9 Zie bijlagen 2, 3, 4 en 5. 

10 Beschikbaar: https://evere.brussels/nl/wat-te-doen/cultuur/cultuurgids 

11 “Inkomensgerelateerd” betekent dat het tarief dat gezinnen voor kinderopvang betalen, wordt vastgesteld 

op basis van het inkomen van het huishouden. “Toegankelijk” betekent dat de plaatsen niet gereserveerd zijn 

en dat er geen voorrangsregels worden toegepast. 
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In Evere worden vijf consultaties voor kinderen georganiseerd: vier door ONE, en één door Kind & 

Gezin. 

Jeugd 

De dienst “Accueil Temps Libre” (Opvang Vrije Tijd) van de gemeente Evere centraliseert informatie 

over activiteiten die voor en na schooltijd, op woensdagmiddag, in het weekend en tijdens de 

schoolvakanties worden georganiseerd. Een groot aantal verenigingen biedt sociale en culturele 

activiteiten aan voor de kinderen en jongeren uit Evere, met name de Franstalige en 

Nederlandstalige culturele centra van Evere en de Maisons de Quartiers (wijkcentra) die tot de 

gemeente behoren. Er zijn drie jeugdbewegingen in Evere, twee Franstalige en één 

Nederlandstalige.  

De Socio-Culturele Coördinatie van het OCMW, gevestigd in het Sociaal Huis, biedt ook activiteiten 

en cursussen aan voor kinderen en jongeren tegen aan een lage prijs of gratis, en geeft informatie 

over bestaande financiële steun voor deelname aan sociale, culturele en sportactiviteiten.  

Er zijn drie jeugdcentra in Evere, twee Franstalige en één Nederlandstalige. Onder de andere 

diensten die zich bezighouden met hulp aan jongeren, zijn er in Evere onlangs twee opgericht: Infor 

Jeunes en het SIEP. Zij zijn gevestigd in de Espace Moreau, waarin onlangs verschillende diensten 

voor jongeren zijn samengebracht. Er is echter geen AMO in de gemeente. 

De cel Schoolbemiddeling van de Preventiedienst van de gemeente organiseert huiswerkklassen 

voor leerlingen van lagere en middelbare scholen in Evere en werkt aan de preventie van 

schooluitval. Huiswerkklassen worden ook georganiseerd in buurthuizen in sociale woonwijken. 

Tot slot biedt het Rode Kruis, via zijn afdeling uit Evere, jongeren van 10 jaar en ouder in de 

gemeente EHBO-opleidingen en -activiteiten aan. 

Senioren 

In Evere biedt een groot aantal verenigingen sociale en culturele activiteiten aan voor de senioren 

uit Evere, met name de Franstalige en Nederlandstalige culturele centra van Evere en de Maisons 

de Quartiers (wijkcentra). Om de eenzaamheid te doorbreken, organiseert de dienst Hestia van het 

Rode Kruis bezoeken aan geïsoleerde mensen. 

Twee diensten (AVJ GERMINAL en de dienst gezinshulp van het OCMW) bieden hulp bij het 

dagelijks leven. De afdeling maatschappelijk welzijn van de gemeente houdt zich bezig met sociale 

en administratieve steun voor senioren (maar leek op het moment van schrijven niet actief).  

Er zijn tien verpleeghuizen in Evere, evenals twee assistentiewoningen. De dienst sociale bijstand 

van het OCMW geeft informatie over hen en helpt bij de voorbereiding van de opname in een 

rusthuis. 

Socio-professionele inschakeling (SPI) 

Er bevindt zich een Actiris-vestiging in Evere. Zij zorgt voor de opvang en oriëntatie van 

werkzoekenden.  

De SPI-dienst van het OCMW is verantwoordelijk voor de ontvangst, doorverwijzing en begeleiding 

van alle Ll.- en ELl.-gerechtigden die op zoek zijn naar werk. 
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Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) in Evere concentreert zijn SPI-actie op het aan 

het werk helpen van bepaalde categorieën langdurig werklozen en ontvangers van leefloon. Het 

PWA biedt ook de mogelijkheid om een “Activa-kaart”, “Win-Win” en “startbaanovereenkomst” 

(SBO) aan te vragen of te verlengen. 

Deze drie organisaties (samen met de gemeentelijke dienst voor economische promotie 

"Proméco") coördineren hun acties binnen het Jobhuis. 

Bovendien is het hoofdkantoor van de Union des Classes Moyennes, die vooral zelfstandigen en 

toekomstige zelfstandigen ondersteunt, in Evere gevestigd. Een vereniging, Travail et Cancer, 

werkt specifiek aan de socio-professionele inschakeling van mensen die met kanker te maken 

hebben gehad. Tot slot kregen drie bedrijven, waaronder het PWA, een vergunning voor een 

sociale onderneming. 

Er is in de gemeente dan ook geen eerstelijnsdienst die voor iedereen toegankelijk is en die 

mensen specifiek helpt bij het vinden van werk, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij 

het opstellen van cv's en sollicitatiebrieven, of bij de voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Er 

is geen opleidingscentrum dat door Brussels Training of de VDAB is erkend (ISPI12). 

Sociale bijstand en diensten voor de meest minderbedeelden 

Het OCMW van Evere biedt een aantal sociale diensten aan in verschillende vestigingen in de 

gemeente. Deze omvatten: 

 Het sociaal opvangtehuis Laag-Evere, dat de sociale diensten van het OCMW voor de 

wijken Vrede en Conscience groepeert; 

 Het sociaal opvangtehuis Hoog-Evere, waarin de sociale diensten van het OCMW voor de 

wijken Leopold III-laan en Paduwa zijn samengebracht;  

 Het Sociaal huis van Evere, een algemene sociale vestiging, die een sociale dienst, een 

“consumentenruimte”, een budgetbegeleidings- en schuldbemiddelingsdienst, een 

juridische dienst, socio-culturele coördinatie en een digitale openbare ruimte aanbiedt; 

 De Dienst Energie, de Dienst Gezinshulp en de Plaatsingseenheid, gevestigd in de 

Residentie Roger Descamps van het OCMW. 

Het OCMW baat ook twee sociale restaurants uit, waarvan er één zeer onlangs is geopend.  

De afdeling maatschappelijk welzijn van de gemeente hield zich ook bezig met sociale en 

administratieve steun, maar leek op het moment van schrijven niet langer actief te zijn. 

Evere telt een aantal verenigingen die de meest kansarmen helpen en die bijvoorbeeld de uitdeling 

van voedselpakketten en sociale kledingwinkels beheren. Er is echter geen sociale 

kruidenierswinkel in Evere, maar de sociale kruidenierswinkel Episol in Schaarbeek verwelkomt 

inwoners van Evere in nood. 

Samusocial opende een opvangcentrum voor daklozen in Evere, aanvankelijk in het kader van het 

Winterplan, speciaal voor gezinnen. Het werd uiteindelijk opengehouden aan het einde van het 

Winterplan, met de voortzetting van de activiteiten die werden gestart tijdens de wintermaanden 

                                                                 

12 “De ISPI’s ontvangen langdurig werkzoekenden met weinig scholing of die achtergesteld zijn, en bieden hen 

een reeks opleidingen die op hun behoeften zijn afgestemd: alfabetiseringsprogramma’s, basisopleiding, 
bewustmaking en beroepskeuzevoorlichting, voorbereidende opleiding, opleiding op de werkplek en 
vaardigheidstraining, alsmede socio-professionele begeleiding en psychosociale steun. ” [23] 
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met de opvang en oriëntatie van gezinnen. Sindsdien is het publiek dat wordt bediend veranderd, 

want gezinnen zijn vervangen door alleenstaande mannen. Het is de bedoeling dat het centrum 

uiteindelijk wordt gesloten, maar er is op dit moment nog geen termijn vastgesteld. Er is ook een 

Housing First-project in Evere. Daarnaast heeft het Rode Kruis eind december 2021 een nieuw 

opvangcentrum opgezet voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. 

Afgezien daarvan zijn er in Evere geen specifieke voorzieningen of faciliteiten om daklozen te 

helpen. 

Huisvesting 

Er zijn twee maatschappijen die de sociale huisvesting beheren in Evere: Everecity en Comensia. 

Een sociaal makelaarskantoor, AIS Hector Denis, houdt zich ook bezig met de verhuur van 

goedkope woningen. Het OCMW heeft vijf transitaccommodaties voor noodsituaties. 

Er is geen "huisvestingsdienst" in Evere (algemene informatie, hulp bij het vinden van een 

woning, preventie van huisuitzetting, enz. 

Hulp aan buitenlanders 

De twee culturele centra in Evere, Entrela en Everna, bieden cursussen Frans als vreemde taal of 

Nederlands als vreemde taal aan. Er worden ook cursussen Frans als vreemde taal georganiseerd 

door het Institut d’Enseignement de Promotion Sociale van de FWB. 

Een vereniging, Hope Forever, biedt hulp aan kwetsbare groepen, waaronder migranten, zowel 

vluchtelingen als niet-vluchtelingen. 

Straatbemiddeling 

In Evere is er een lokale, sociale en buurtbemiddelingsdienst, de vzw Egregoros. Deze vereniging 

komt tussenbeide bij conflicten in gezinnen en buurten, organiseert voetgangerspatrouilles om 

buurten te beveiligen van negen uur ‘s ochtends tot één uur ‘s nachts, zeven dagen per week, en 

is ook aanwezig bij openbare buurtevenementen.  

Invaliditeit 

Twee diensten (AVJ GERMINAL en de dienst gezinshulp van het OCMW) bieden hulp bij het 

dagelijks leven. Bovendien houdt de afdeling maatschappelijk welzijn van de gemeente zich bezig 

met sociale en administratieve steun voor personen met een beperking (maar leek op het moment 

van schrijven niet actief).  

Twee organisaties, Everemob en Patients Assistance, bieden diensten voor niet-urgent medisch 

vervoer voor mensen met medische problemen die hun mobiliteit bemoeilijken. 

Het Home Jean Veldemans biedt een dagcentrum voor volwassenen met een beperking, een 

wooncentrum voor hetzelfde publiek, en een dienst voor begeleid wonen. 

Verscheidene verenigingen organiseren culturele en recreatieve activiteiten voor mensen met 

motorische handicaps, maar zetten zich ook in voor de behartiging van de belangen van personen 

met een beperking, verlenen deze mensen administratieve, sociale, fiscale en juridische bijstand 

en beheren de organisatie van thuiszorg. 
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Verslavingszorg 

Er is geen dienst voor hulp aan verslaafden in Evere. 

Huisartsen, medische centra en wijkgezondheidscentra 

In Evere zijn er 0,96 artsen per duizend inwoners. [16] Deze waarde, die ver onder het gewestelijk 

gemiddelde ligt, is slechts een fractie hoger dan de drempel van 0,9 die door de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd vastgelegd. 

De situatie zal in de komende jaren waarschijnlijk nog verslechteren. Zoals de onderstaande kaart 

laat zien, was de gemiddelde leeftijd van artsen in 2017 in drie van de woonwijken van Evere hoger 

dan 50 jaar. Minder dan 1% van de huisartsen die in de wijken van Evere praktiseerden, was jonger 

dan 55 jaar. Deze artsen zullen dus mogelijk in de komende tien tot vijftien jaar met pensioen 

gaan. 

Er zijn vier medische centra in de gemeente, waarvan er één pas is opgericht. Twee van deze 

medische centra bieden een vaste prijs aan en twee centra werken op basis van een vergoeding 

voor dienstverlening (maar één van hen zal in de toekomst met een vaste prijs werken). Dit zijn 

groeperingen van privé-artsen, er is geen medisch centrum in Evere dat door een 

overheidsinstantie wordt georganiseerd. 

Geestelijke gezondheid 

Er is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Evere, het Sas, dat zorg biedt aan kinderen, 

adolescenten en volwassenen. 

Er worden psychologische consulten georganiseerd in het Centrum voor Gezinsplanning in Evere, 

alsmede in twee medische centra.  

Figuur 8 Gemiddelde leeftijd van de huisartsen per wijk, Brussels Gewest, 
2017. [24] 
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Andere medische diensten 

Er zijn tien apotheken, dertien tandartspraktijken en veertien praktijken voor fysiotherapie in 

Evere. 

Twee mutualiteiten (Christelijke en Socialistische Mutualiteit Brabant) vestigden hun kantoren op 

het grondgebied van Evere. 

In Evere is er een respijthuis en therapeutisch centrum voor zieke kinderen, La Villa Indigo. 

Twee organisaties, Everemob en Patients Assistance, bieden diensten voor niet-urgent medisch 

vervoer voor mensen met medische problemen die hun mobiliteit bemoeilijken. 

De Dienst Gezinsplanning van Evere biedt talrijke diensten aan die gewijd zijn aan het relationele, 

affectieve en seksuele aspect van het leven. 

Tot slot is er een afdeling van het Rode Kruis in de wijk Vrede, die inzamelingen van bloeddonaties, 

opleidingen voor het Europees Brevet Eerste Hulp (EHBO) en cursussen kinderreanimatie 

organiseert. 
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Wijk Vrede 

Geografische context  

 

De wijk Vrede, met een oppervlakte van 1,2 km², [16] is de meest noordelijk gelegen statistische 

wijk van Evere. 

De wijk wordt in het noorden begrensd door het NMBS-opleidingsgebied (wijk Industrie- Noord), 

in het oosten door de Houtweg (grens met Haren), in het zuiden door de Haachtsesteenweg en ten 

slotte in het westen door de Tilleulstraat en de Walkiersstraat (grens met Schaarbeek).  

  

Figuur 9 Grenzen van de wijk Vrede [16] 
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Demografie  

Evolutie van de bevolking 

Op 1 januari 2020 telde de wijk Vrede officieel 12.828 inwoners. [16] Bijgevolg is dit de wijk van 

Evere met de meeste inwoners. Tussen 2014 en 2019 telde de wijk de laagste gemiddelde jaarlijkse 

bevolkingsgroei (0,73%). [16] 

 

De gemiddelde bevolkingsdichtheid van de wijk Vrede bedraagt 10.657 inwoners/km². [16] Deze 

waarde ligt binnen het gemeentelijk gemiddelde, maar door de aanwezigheid van grote groene 

ruimten in het noorden van de wijk ligt de bevolkingsdichtheid van de werkelijke woonwijken 

ongetwijfeld dichter bij die van de wijk Conscience (17.519 inwoners/km²).  

Structuur naar geslacht en leeftijd 

De bevolking van de wijk Vrede bestaat voor 51,6% uit vrouwen en voor 48,4% uit mannen. [16] 

Met een gemiddelde leeftijd van 37,55 jaar (38,74 jaar voor vrouwen en 36,3 jaar voor mannen), 

[16] heeft de wijk Vrede de jongste gemiddelde bevolking van Evere. Dit kan gemakkelijk worden 

verklaard door de leeftijdspiramides van de wijkbewoners en Evere zelf. In 2020 bestond een 

groter aandeel van de lokale bevolking uit kinderen jonger dan 5 jaar, alsook meisjes en vrouwen 

jonger dan 25 jaar. Bovendien was er een relatieve ondervertegenwoordiging van vrouwen boven 

de 50 jaar. 
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De wijk Vrede heeft dus een lagere vergrijzingscoëfficiënt dan Evere in het algemeen. De 

afhankelijkheids- en anciënniteitsratio's zijn betrekkelijk gelijk aan die van de gemeente. [16] 

 Evere Wijk Vrede 

Vergrijzingscoëfficiënt (65+/0-17) 67,41% 56,99% 

Afhankelijkheidsratio (0-17 en 65+/18-64) 65,46% 65,05% 

Anciënniteitscoëfficiënt (80+/65+) 27,69% 25,11% 
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Nationaliteiten 

 

In 2019 had meer dan driekwart van de bevolking van de wijk de Belgische nationaliteit. Dit is het 

hoogste percentage in Evere. Het percentage EU-onderdanen ligt iets lager, en het percentage 

buitenlanders uit landen buiten de EU is bijzonder laag. [16] 

Samenstelling huishoudens 

Samenstelling huishoudens 2019 [16] Evere Wijk Vrede 

Gemiddelde grootte huishoudens 2,3 2,4 

Alleenstaanden 40,48% 39,90% 

Koppels zonder kinderen 16,08% 15,01% 

Koppels met kinderen 27,94% 30,04% 

Eenoudergezinnen 12,69% 12,58% 

Andere 2,81% 2,47% 

 

De grootte en de samenstelling van de huishoudens in de wijk Vrede komen sterk overeen met de 

cijfers die op gemeentelijk niveau zijn waargenomen. De wijk Vrede heeft echter het hoogste 

percentage koppels met kinderen. 
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Belastinginkomsten 

 

In 2015 (het laatste jaar waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn) bedroeg het gemiddeld 

belastbaar inkomen per inwoner van de wijk Vrede 12 857 euro per jaar. Samen met de wijk 

Conscience heeft de wijk Vrede het laagste gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner. Dit komt 

neer op een gemiddeld inkomen dat meer dan 900 euro lager ligt dan dat van de inwoners van 

de wijk Paduwa. 

Arbeidsmarkt  

In 2012 had meer dan een op de twee mensen op arbeidsgeschikte leeftijd in de wijk Vrede een 

job, met een arbeidsparticipatie van 53,4%. [1n3] Dit cijfer was iets hoger dan het gemeentelijk 

gemiddelde. 

Er kan echter worden vastgesteld dat deze wijk het hoogste werkloosheidspercentage (18,87%) 

[16] van Evere heeft, hoewel het in 2018 onder de 20% is gedaald. 

 

15% van de kinderen in de wijk leeft in een huishouden waar niemand een baan heeft. [16] 
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Gezondheid 

Er zijn weinig gezondheidsgegevens per wijk, en de gegevens die er zijn, laten weinig variatie zien 

tussen buurten en het gemeentelijk gemiddelde. Hieronder staan de weinige gegevens die van 

belang zijn vanwege de verschillen tussen de wijken. 

6,6% van de vrouwen en 6,4% van de mannen in de wijk Vrede heeft diabetes. Hoewel deze waarde 

binnen het gemeentelijk gemiddelde voor mannen ligt, is de prevalentie van vrouwen met 

diabetes in de wijk Vrede de hoogste in Evere. [19] 

11,4% van de inwoners van de wijk gebruikt antidepressiva, en 70% van hen gebruikt deze 

langdurig. Deze percentages zijn het laagst in Evere. [19] 

Wat het gebruik van gezondheidsdiensten betreft, in 2018 [19]: 

 74% van de bevolking van de wijk nam ten minste één keer contact op met een huisarts; 

 61,9% van de bevolking van de wijk nam ten minste één keer contact op met een 

gespecialiseerde arts; 

 Minder dan een op de twee inwoners (48,6%) ging naar de tandarts en iets meer dan een 

op de vier inwoners (26%) kreeg preventieve tandheelkundige zorg; 

 Een op de twee vrouwen van 50-69 jaar (50,6%) liet tussen 2016 en 2018 een 

mammografie maken. 
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Infrastructuur 

Huisvesting 

De kwestie van de huisvesting is moeilijk te analyseren omdat er weinig recente statistieken over 

dit onderwerp beschikbaar zijn. In 2018 bedroeg de gemiddelde huurprijs voor een woning in de 

wijk Vrede 736 euro per maand, wat iets lager is dan het gemeentelijk gemiddelde. [16] Er zijn 6,9 

sociale woningen per 100 huishoudens in het gebied. [16] 

Groene ruimten  

De wijk Vrede beschikt over 25 hectare publiek toegankelijke groene ruimten en is daarmee de 

bewoonde wijk met de meeste beschikbare groene ruimten in Evere. [20] Alle mensen die in dit 

gebied wonen, worden geacht in de buurt van een toegankelijke groene ruimte te wonen. [16] 

Dit aandeel is het hoogste in Evere. 

De belangrijkste groene ruimten in de Wijk Vrede zijn het natuurreservaat Moeraske, het Sint-

Vincentiuspark, het Goede Herderpark en het Doolegt Park. 

  

Figuur 10 Publiek toegankelijke groene ruimten in de wijk Vrede [21] 
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Openbaar vervoer 

94,66% van de bevolking van de wijk woont in de buurt van een halte van het openbaar vervoer, 

[16] d.w.z. binnen 250m van een bushalte of binnen 400m van een tramhalte. [16 ] De wijk Vrede 

wordt aangedaan door de vervoersmaatschappijen MIVB en De Lijn.  

De MIVB bedient negen haltes met zeven buslijnen (lijn 32, 45, 59, 64, 65, 69, 80) en twee 

tramlijnen (lijn 32 enkel na 20.00 uur, en 55). De Lijn bedient drie haltes met acht buslijnen, die 

door de wijk rijden via de Haachtsesteenweg (lijn 260, 261, 270, 355, 433, 460, 601, 603).  

Er bevinden zich twee treinstations van de NMBS in de buurt van de wijk: het station van Evere en 

het station van Bordet. 

  

Figuur 11 Lijnen van het openbaar vervoer in de wijk Vrede [21]. 
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Fietsinfrastructuur 

Op de volgende kaart worden de voorzieningen voor fietsers in de wijk aangegeven. Er zijn twee 

“Villo!”-stations beschikbaar: één in de buurt van het Vredeplein, en het andere in de deelwijk Sint-

Vincentius. Twee andere stations bevinden zich in de naburige wijk Conscience en liggen in de 

buurt van de wijk Vrede. Er zijn weinig fietspaden in de wijk Vrede, maar de Groene Wandeling 

loopt door de wijk en biedt een handige route voor fietsers.  

De belangrijkste parkeerfaciliteiten in dit gebied zijn parkeerbeugels, zowel apart als gegroepeerd. 

  

Figuur 12 Fietsinfrastructuur in de wijk Vrede [21] 
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Onderwijs 

De wijk Vrede telt 5 kleuter- en lagere scholen:  

 2 Franstalige: 

 Ecole de la Source 

 Ecole Libre Saint-Joseph 

 3 Nederlandstalige 

 Basisschool Weg-Wijzer 

 Basisschool Everheide 

 Vrije basisschool Sint-Josef 

Er is geen middelbare school in de wijk Vrede, hoewel het Institut de la Sainte-Famille vlakbij in 

Schaarbeek is gevestigd. Deze situatie verklaart waarom slechts 17,8% van de kinderen uit de wijk 

die naar de middelbare school gaan, dit in de buurt van hun woning doen, terwijl dit het geval is 

voor ongeveer 62% van de kinderen die naar de kleuter- en lagere school gaan. 
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Sociale en gezondheidsdiensten 

In dit deel worden de sociale en gezondheidsdiensten van de wijk samengevat per categorie. In dit 

territoriaal onderzoek wordt geen rekening gehouden met actoren die op gemeentelijk niveau 

actief zijn maar zich niet in de wijk bevinden. Het aanbod van deze wijk wordt gedetailleerd 

beschreven in de “Kwantitatieve diagnose van de wijk Vrede" die bij dit verslag is gevoegd13. 

Vroege kinderjaren  

Er worden twee consultaties voor kinderen georganiseerd in de wijk: de ene wordt gerund door 

ONE, de andere door Kind & Gezin. De wijk Vrede telt vijf crèches, waaronder een Nederlandstalige 

gemeentelijk kinderopvangcentrum, en vier private crèches, waarvan twee Nederlandstalig, één 

Franstalig en één tweetalig. 

Jeugd 

Vier diensten organiseren activiteiten voor jongeren in de wijk, waaronder de Nederlandstalige 

(Everna) en Franstalige (Entrela) culturele centra.  

Naast de huiswerkklassen die door de Schoolbemiddeling van de plaatselijke Preventiedienst in de 

buurtscholen worden georganiseerd, organiseert het Buurthuis Picardie huiswerklassen voor het 

lager en middelbaar onderwijs, alsook inhaallessen. Entrela biedt een huiswerkklas uitsluitend voor 

leerlingen van de lagere school. 

Senioren 

In de wijk Vrede bevinden zich twee particuliere rusthuizen en een reeks instellingen voor 

serviceflats. Drie verenigingen bieden sociale en culturele activiteiten voor senioren en ’t Klein 

Resto’ van het OCMW biedt een plaats om te ontspannen en goedkope maaltijden aan senioren. 

Socio-professionele inschakeling 

Slechts één vereniging biedt opleidingen aan op het gebied van de socio-professionele 
inschakeling. Ze worden in het Nederlands georganiseerd door Scholengroep Brussel in het 
Nederlandstalig cultureel centrum Everna. 

Sociale bijstand en diensten voor de meest minderbedeelden 

In de wijk Vrede zijn er twee plaatsen (Aksent en ’t Klein Resto van het OCMW) waar maaltijden 
tegen sociale tarieven worden aangeboden. Eén van deze plaatsen organiseert ook gratis of 
goedkope activiteiten. Er is geen dienst voor voedselpakketten in de buurt. 

In deze buurt wordt door het Rode Kruis een winkel voor tweedehandskleding uitgebaat. 

                                                                 

13 Zie bijlage 3. 
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Hulp aan buitenlanders 

Cursussen Frans als vreemde taal en Nederlands als vreemde taal worden georganiseerd in de 

Franstalige (Entrela) en Nederlandstalige (Everna) culturele centra in de wijk. Het Franstalig 

cultureel centrum biedt ook alfabetiseringscursussen in het Frans aan op twee verschillende 

locaties in de wijk. 

Invaliditeit 

Er is geen specifieke ondersteunende dienst voor mensen met een handicap in de wijk. 

Huisartsen, medische centra en wijkgezondheidscentra 

Met 0,96 huisartsen per 1.000 inwoners ligt de wijk Vrede net boven de schaarstedrempel, binnen 

het gemeentelijk gemiddelde. [16] 

De wijk Vrede telt drie medische centra, waarvan er twee op basis van een vast tarief werken en 

één op basis van een vergoeding per verleende dienst. Er zijn geen andere algemene medische 

centra. 

Geestelijke gezondheid 

De wijk is de thuisbasis van het enige centrum voor geestelijke gezondheidszorg van Evere, het Sas. 

Het centrum biedt zorg aan kinderen, adolescenten en volwassenen.  

Er worden consulten met een psycholoog georganiseerd in twee plaatselijke medische centra. 

Andere medische diensten 

Er zijn twee apotheken in de wijk Vrede. Er zijn ook vier tandartspraktijken en vijf praktijken voor 

fysiotherapie. 

Er is geen mutualiteit gevestigd in deze wijk, maar de nabijgelegen wijk Conscience heeft er twee. 

Het Rode Kruis is gevestigd in de wijk Vrede en organiseert bloedinzamelingsacties, opleidingen 
voor het Europees Brevet Eerste Hulp (EHBO) en cursussen kinderreanimatie. 
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Wijk Conscience 

Geografische context 

De wijk Conscience, gelegen tussen de wijken Vrede en Leopold III, is de wijk van Evere met de 

kleinste oppervlakte (0,492 km²). [16] 

Deze wijk omvat het gebied dat wordt afgebakend door de Haachtsesteenweg in het noorden, de 

spoorlijn in het zuiden en de Tilleulstraat in het westen, waar hij grens aan de gemeente 

Schaarbeek. 

  

Figuur 13 Grenzen van de wijk Conscience [16] 
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Demografie  

Evolutie van de bevolking 

Op 1 januari 2020 telde de wijk Conscience 8.616 inwoners. [16] Dit is de wijk van Evere met de 

minste inwoners, maar met 17.519 inwoners/km² [16] heeft de wijk de hoogste 

bevolkingsdichtheid van de gemeente. Dit stemt overeen met het kleine territoriale gebied.  

Tussen 2014 en 2019 is de bevolking van de wijk Conscience met gemiddeld 1,39% per jaar 

gegroeid. [16] Deze bevolkingsgroei ligt boven het regionale gemiddelde, maar onder het 

gemiddelde voor Evere. 

 

 

Structuur naar geslacht en leeftijd 

De bevolking van de wijk Conscience voor 52,4% uit vrouwen en voor 47,6% uit mannen. [16] 

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is 37,75 jaar (39,63 jaar voor vrouwen en 35,68 jaar voor 

mannen) [16], waarmee het de op één na jongste bevolking is in Evere. Dit cijfer ligt lager dan dat 

van Evere, maar lijkt sterk op dat van de inwoners van de wijk Vrede.  

Uit een vergelijking van de leeftijdspiramides van de bevolking van de Wijk en de volledige 

bevolking van Evere in 2020 blijkt dat er in de wijk een groter aandeel kinderen onder de 15 jaar 

woont, vooral meisjes, alsook mensen tussen 20 en 35 jaar. De bevolking ouder dan 35 jaar is 

echter ondervertegenwoordigd ten opzichte van de gemeentelijke leeftijdsstructuur, met 

uitzondering van vrouwen ouder dan 80 jaar. 
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De wijk Conscience heeft dus een lagere vergrijzingscoëfficiënt dan Evere. De afhankelijkheids- en 

anciënniteitsratio's zijn betrekkelijk gelijk aan die van de gemeente. [16] 

 Evere Wijk Conscience 

Vergrijzingscoëfficiënt (65+/0-17) 67,41% 56,99% 

Afhankelijkheidsratio (0-17 + 65+ /18-64) 65,46% 65,05% 

Anciënniteitscoëfficiënt (80+/65+) 27,69% 24,00% 
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Nationaliteiten 

 

In 2019 had bijna driekwart van de bevolking van de wijk de Belgische nationaliteit. Dit is het op 

één na hoogste percentage in Evere. Er wonen iets minder EU-onderdanen en buitenlanders 

afkomstig uit landen buiten de EU. [16] 

Samenstelling huishoudens 

Samenstelling huishoudens 2019 [16] Evere Wijk Conscience 

Gemiddelde grootte huishoudens 2,3 2,33 

Alleenstaanden 40,48% 39,56% 

Koppels zonder kinderen 16,08% 16,27% 

Koppels met kinderen 27,94% 28,26% 

Eenoudergezinnen 12,69% 12,80% 

Andere 2,81% 3,10% 

 

De grootte en de samenstelling van de huishoudens in de wijk Conscience zijn vergelijkbaar met 

die van de gemeente.  
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Belastinginkomsten 

 

In 2015 (het laatste jaar waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn) was het gemiddeld belastbaar 

inkomen per inwoner van de wijk Conscience hetzelfde als dat van de wijk Vrede, namelijk 12.857 

euro per jaar. [16] Dit is het laagste gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner in de gemeente, 

met een verschil van meer dan 900 euro in vergelijking met de inwoners van de wijk Paduwa. 

Arbeidsmarkt  

In 2012 bedroeg de arbeidsparticipatie van de bevolking in de wijk Conscience 54,76%, [16] wat 

betekent dat meer dan een op de twee mensen op arbeidsgeschikte leeftijd een baan had. Dit cijfer 

is het hoogste in Evere. 

Het werkloosheidsaandeel bedraagt echter 18,25%, [16] hetgeen hoger is dan het gemiddelde in 

Evere, en zeer vergelijkbaar is met dat van de wijk Vrede. 

14% van de kinderen in de wijk leeft in een huishouden waar niemand een baan heeft. [17] 
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Gezondheid 

Er zijn weinig gezondheidsgegevens per wijk, en de gegevens die er zijn, laten weinig variatie zien 

tussen buurten en het gemeentelijk gemiddelde. Hieronder staan de weinige gegevens die van 

belang zijn vanwege de verschillen tussen de wijken. 

6,1% van de bewoners van de wijk Conscience heeft diabetes, zonder verschil tussen vrouwen en 

mannen. Deze prevalentie is de laagste in de gemeente. [19] 

11,4% van de bevolking van de wijk gebruikt antidepressiva, en bijna driekwart van hen is 

langdurige gebruiker. [19] 

 Wat het gebruik van gezondheidsdiensten betreft, in 2018 [19]: 

 72% van de bevolking van de wijk nam ten minste één keer contact op met een huisarts; 

 60,7% van de bevolking van de wijk nam ten minste één keer contact op met een 

gespecialiseerde arts; 

 Minder dan een op de twee inwoners (47,5%) ging naar de tandarts en minder dan een 

op de vier inwoners (24,6%) kreeg preventieve tandheelkundige zorg; 

 Minder dan één op de twee vrouwen van 50-69 jaar (47,5%) liet tussen 2016 en 2018 een 

mammografie maken. 

Elk van deze percentages van gebruik van gezondheidsdiensten is het laagste in de gemeente. Dit 

strookt met het feit dat de gemiddelde leeftijd van de bevolking in deze wijk lager is dan het 

gemeentelijk gemiddelde, maar ook met het feit dat het gemiddeld belastbaar inkomen per 

inwoner het laagst is in Evere. 
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Infrastructuur 

Huisvesting 

 

De kwestie van de huisvesting is moeilijk te analyseren omdat er weinig recente statistieken over 

dit onderwerp beschikbaar zijn. Hier volgen echter de cijfers die het vermelden waard zijn: in 2018 

bedroeg de gemiddelde huurprijs voor een woning in de wijk Conscience 692 euro per maand. [16] 

Dit was de wijk met de laagste gemiddelde maandelijkse huur in Evere, meer dan 200 euro lager 

dan de wijk Leopold III. Er is geen sociale huisvesting in dit gebied. 

Groene ruimten  

Met slechts één hectare openbaar toegankelijk 

groene ruimten [20] is de wijk Conscience de wijk 

van Evere met de kleinste oppervlakte aan groene 

ruimten voor zijn bevolking. Van slechts 83,42% 

van hen wordt geacht dat ze in de buurt van een 

toegankelijke groene ruimte wonen. [16] Dit 

percentage is het laagste van heel Evere.  
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Openbaar vervoer 

De wijk Conscience is de best bediende wijk van Evere, met 97,78% van de wijkbewoners die 

binnen 250m van een bushalte of 400m van een tramhalte woont. [16] Er zijn voertuigen van de 

vervoersmaatschappijen MIVB en De Lijn in gebruik. Bovendien wordt de wijk Conscience in het 

zuidoosten begrensd door een spoorlijn waarover treinen van de NMBS naar twee stations rijden: 

Evere en Bordet. 

Vijf lijnen van de MIVB doorkruisen dit gebied (lijnen 21, 45, 64, 65, 66) en bedienen zes haltes. De 

Lijn bedient drie haltes met acht buslijnen, die door de wijk rijden via de Haachtsesteenweg (lijn 

260, 261, 270, 355, 433, 460, 601, 603).  

  

Figuur 15: Lijnen van het openbaar vervoer in de wijk Conscience [21] 
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Fietsinfrastructuur 

Op de kaart hiernaast worden de voorzieningen voor fietsers in de wijk Conscience aangegeven. Er 

zijn vier "Villo! ”-stations te vinden in deze wijk. De fietspaden in de wijk zijn voornamelijk 

gemarkeerde fietspaden op de openbare weg. De wijk Conscience wordt doorkruist door de 

Groene Wandeling, die een gemakkelijke route voor fietsers biedt. 

De belangrijkste fietsparkeervoorzieningen in het gebied zijn individuele en gegroepeerde 

fietsenrekken en enkele fietsboxen. 

Figuur 16 Fietsinfrastructuur in de wijk Conscience [21] 
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Onderwijs 

De wijk Conscience telt drie kleuter- en lagere scholen:  

 2 Franstalige:  

 Ecole Notre-Dame 

 Ecole Clair-vivre 

 1 Nederlandstalige: 

 Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw 

Er zijn geen middelbare scholen in dit gebied, maar alle middelbare scholen van Evere liggen in de 

buurt, in de wijk Leopold III. Ongeacht het schoolniveau is het percentage kinderen uit de wijk 

Conscience dat in de buurt van hun woning naar school gaat, het hoogst in Evere. 
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Sociale en gezondheidsdiensten 

In dit deel worden de sociale en gezondheidsdiensten van de wijk samengevat per categorie. In dit 

territoriaal onderzoek wordt geen rekening gehouden met actoren die op gemeentelijk niveau 

actief zijn maar zich niet in de wijk bevinden. Het aanbod van de wijk Conscience wordt 

gedetailleerd beschreven in de “fiche wijk Conscience” die als bijlage bij het verslag is gevoegd14. 

Vroege kinderjaren  

Er zijn vier crèches in de wijk Conscience, allemaal privé: één Nederlandstalige en drie Franstalige.  

Er worden geen consultaties voor kinderen georganiseerd in de buurt, noch door ONE, noch door 

Kind & Gezin. 

Jeugd 

De wijk Conscience herbergt twee jeugdbewegingen, een Franstalige en een Nederlandstalige.  

Een vereniging, Les Marmottons, biedt naschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Een 

particulier initiatief, Learning Nest, organiseert een huiswerkklas, alsook inhaallessen en cursussen 

voor kinderen. De cel Schoolbemiddeling van de plaatselijke Preventiedienst organiseert 

huiswerkklassen in de buurt.  

Er is geen jeugdcentrum of andere organisatie die zich specifiek op jongeren richt in deze buurt. 

Senioren 

Er zijn twee particuliere rusthuizen in de wijk Conscience. Er zijn geen verenigingen die specifieke 

sociale en culturele activiteiten voor senioren in deze buurt aanbieden. 

Socio-professionele inschakeling 

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) is gevestigd in de wijk Conscience.  

Sociale bijstand en diensten voor de meest minderbedeelden 

In de wijk Conscience deelt een afdeling van de Sint-Vincentiusvereniging voedselpakketten uit en 

worden sociale kledingwinkels ingericht. 

De wijk Conscience is ook de administratieve zetel van het OCMW van Evere. Ook Het Sociaal huis 

van Evere, een algemene sociale vestiging van het OCMW, is er gevestigd, met een sociale dienst, 

een “consumentenruimte”, een budgetbegeleidings- en schuldbemiddelingsdienst, een juridische 

dienst, socio-culturele coördinatie en een digitale openbare ruimte (DOR). 

                                                                 

14 Zie bijlage 4. 
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Hulp aan buitenlanders 

Er zijn geen specifieke ondersteunende diensten voor buitenlanders in de buurt. 

Invaliditeit 

Er is geen specifieke ondersteunende dienst voor mensen met een handicap in de wijk. 

Huisartsen, medische centra en wijkgezondheidscentra 

Met 0,97 huisartsen per 1.000 inwoners ligt de wijk Conscience boven de schaarstedrempel, 

binnen het gemeentelijk gemiddelde. [16] 

Naast de huisartsen die patiënten in hun eigen praktijk zien, is er een huisartsenpost, maar geen 

medisch centrum in deze wijk. 

Geestelijke gezondheid 

Er is in deze wijk geen centrum dat specifiek gewijd is aan geestelijke gezondheidszorg, maar de 

Gezinsplanning van Evere biedt psychologische consultaties aan. 

Andere medische diensten 

Twee filialen van de mutualiteiten (Christelijke mutualiteit en de Socialistische Mutualiteit 

Brabant) zijn gevestigd in de wijk Conscience. Er zijn ook twee apotheken, vijf tandartspraktijken 

en drie praktijken voor fysiotherapie. 

In de wijk Conscience is ook de dienst Gezinsplanning van Evere gevestigd, dat een aantal diensten 

aanbiedt die gewijd zijn aan het relationele, affectieve en seksuele aspect van het leven. 
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Wijk Leopold III 

Geografische context 

De wijk Leopold III ligt ten zuidoosten van de wijk Conscience. 

Deze wijk, met een oppervlakte van 1,2 km², [16] wordt in het noorden begrensd door de spoorweg, 

in het westen door een deel van de Genèvestraat en het verlengde daarvan tot aan de spoorweg, 

in het zuiden door de Henry Dunantlaan en ten slotte in het oosten door de Jules Bordetlaan en de 

ringweg rond het Kerkhof Brussel. 

Het gebied is verdeeld in twee woongedeelten, in het midden gescheiden door een gebied met het 

sportcomplex, de plaatselijke middelbare scholen en een industriezone. 

  

Figuur 17 Grenzen van de wijk Leopold III [16] 
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Demografie  

Evolutie van de bevolking 

Op 1 januari 2020 telde de wijk Leopold III 9.350 inwoners. Het is de dunst bevolkte wijk, met een 

bevolkingsdichtheid van 7.851 inwoners/km². [16] 

Tussen 2014 en 2019 is de bevolking van deze wijk met gemiddeld 2,17% per jaar gegroeid, [16] 

wat iets hoger is dan het gemeentelijk gemiddelde. 

 

 

Structuur naar geslacht en leeftijd 

De bevolking van de wijk Leopold III bestaat voor 53% uit vrouwen en voor 47% uit mannen. [16] 

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is 39,98 jaar (42,20 jaar voor vrouwen en 37,48 jaar voor 

mannen), [16] hetgeen de hoogste waarde is in Evere. Een vergelijking van de leeftijdspiramides 

van de bevolkingsgroepen van deze wijk en Evere helpt dit te verklaren. Kinderen en mensen onder 

de 30 zijn in dit gebied namelijk ondervertegenwoordigd in vergelijking met de gemeentelijke 

structuur, terwijl er verhoudingsgewijs meer mensen van boven de 40 in dit gebied wonen, alsook 

meer vrouwen dan mannen. 
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De wijk Leopold III heeft dan ook een veel hogere verouderingscoëfficiënt dan Evere. De 

afhankelijkheids- en anciënniteitsratio's zijn betrekkelijk gelijk aan die van de gemeente. [16] 

 Evere Wijk Leopold III 

Vergrijzingscoëfficiënt (65+/0-17) 67,41% 76,59% 

Afhankelijkheidsratio (0-17 + 65+ /18-64) 65,46% 65,40% 

Anciënniteitscoëfficiënt (80+/65+) 23,63% 26,89% 
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Nationaliteiten 

 

In 2019 had twee derde van de bevolking van deze wijk de Belgische nationaliteit. De wijk Leopold 

III is dus de wijk in Evere waar het aandeel van de bevolking met de Belgische nationaliteit het 

laagst is. Als gevolg daarvan is er een groter aandeel EU-onderdanen en, wat nog belangrijker is, 

buitenlanders afkomstig van landen buiten de EU. [16] 

Samenstelling huishoudens 

Samenstelling huishoudens 2019 [16] Evere Wijk Leopold III 

Gemiddelde grootte huishoudens 2,3 2,19 

Alleenstaanden 40,48% 42,33% 

Koppels zonder kinderen 16,08% 16,87% 

Koppels met kinderen 27,94% 25,93% 

Eenoudergezinnen 12,69% 12,63% 

Andere 2,81% 2,24% 

 

De gemiddelde huishoudens in de wijk Leopold III zijn de kleinste van gans Evere. Dit is te wijten 

aan een hoger percentage alleenstaanden, terwijl het percentage gezinnen met kinderen lager ligt. 
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Belastinginkomsten 

 

In 2015 (het laatste jaar waarvoor deze gegevens bestaan) bedroeg het gemiddeld belastbaar 

inkomen per inwoner van de wijk Leopold III 13.486 euro per jaar. [16] Dit is het op één na hoogste 

gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente. 

Arbeidsmarkt  

In 2012 bedroeg de arbeidsparticipatie van de bewoners van de wijk Leopold III 47,22%, het laagste 

percentage van de gemeente. Zo had minder dan één op de twee mensen een baan. Het 

werkloosheidsaandeel is echter het laagste van Evere (15,86%). Anderzijds heeft de buurt het 

hoogste percentage kinderen van Evere dat leeft in een huishouden waar niemand werkt (18,67%). 

[16] Uit deze cijfers blijkt dat de werkloosheid in deze wijk vaker voorkomt onder gezinnen en 

minder vaak onder alleenstaanden. 
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Gezondheid 

Er zijn weinig gezondheidsgegevens per wijk, en de gegevens die er zijn, laten weinig variatie zien 

tussen buurten en het gemeentelijk gemiddelde. Hieronder staan de weinige gegevens die van 

belang zijn vanwege de verschillen tussen de wijken. 

6,5% van de vrouwen en 7,0% van de mannen in de wijk Leopold III heeft diabetes. [19] Dit zijn de 

hoogste prevalenties in de gemeente, vooral bij vrouwen. 

13,0% van de bevolking van de wijk gebruikt antidepressiva, en bijna driekwart van hen is 

langdurige gebruiker. Beide percentages zijn hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. [19] 

 Wat de gezondheidsdiensten betreft, in 2018 [19]: 

 75% van de bevolking van de wijk nam in 2018 ten minste één keer contact op met een 

huisarts  

 65,2% van de bevolking van de wijk nam ten minste één keer contact op met een 

gespecialiseerde arts in 2018 

 Een op de twee inwoners (50,3%) ging naar de tandarts en meer dan een op de vier 

inwoners (28,6%) kreeg preventieve tandheelkundige zorg  

 Meer dan één op de twee vrouwen van 50-69 jaar (55,3%) liet tussen 2016 en 2018 een 

mammografie maken 

Elk van deze percentages van gebruik van gezondheidsdiensten is het hoogste in de gemeente. Dit 

strookt met het feit dat de gemiddelde leeftijd in deze wijk het hoogst is van Evere, maar ook met 

het feit dat het gemiddelde belastbaar inkomen per inwoner hoger is dan het gemeentelijk 

gemiddelde. 
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Infrastructuur 

Huisvesting 

 

De kwestie van de huisvesting is moeilijk te analyseren omdat 

er weinig recente statistieken over dit onderwerp beschikbaar 

zijn. Hier volgen echter de cijfers die het vermelden waard zijn: 

In 2018 was de gemiddelde maandhuur in de wijk Leopold III 

veruit de hoogste in de gemeente: 928 euro per maand. Het 

gebied heeft een groot aantal oplossingen voor sociale 

huisvesting, met 19,41 sociale woningen per 100 huishoudens. 

[16]Groene ruimten  

De Wijk Leopold III beschikt in totaal over 14 hectare 

groene ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn. [20] 

Deze woonwijk van Evere heeft dus de op één na grootste 

oppervlakte aan groene ruimten. 

Men gaat er dus van uit dat 95% van de wijkbewoners 

leeft in de buurt van een toegankelijke groene ruimte.  

Hier volgen de belangrijkste groene ruimten die hier te 

vinden zijn: 

 Het 11 Novemberpark; 

 Het park rond het Sportcomplex. 

De wijk ligt ook in de onmiddellijke nabijheid van het 

kerkhof van Brussel, dat kan worden beschouwd als een 

publiek toegankelijke groene ruimte. De toegang ertoe is 

echter beperkt door de openingstijden en door het feit dat 

het volledige park omgeven is door een muur, waardoor 

er slechts één toegangspunt overblijft. 
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Openbaar vervoer 

97,1% van de bevolking van deze wijk woont binnen 250 meter van een bushalte of binnen 400 

meter van een tramhalte. [16] Tientallen voertuigen van de vervoersmaatschappijen MIVB en De 

Lijn rijden door deze wijk, evenals treinen van de NMBS die gebruik maken van de spoorlijn die 

langs de noordwestelijke rand van de wijk loopt. De twee treinstations, Evere en Bordet, zijn 

rechtstreeks bereikbaar vanuit dit gebied. 

De MIVB bedient twaalf haltes met acht buslijnen (lijnen 12, 21, 45, 63, 65, 66, 69, 80) en één 

tramlijn (lijn 62). De Lijn bedient 2 haltes met drie buslijnen die allemaal door de Jules Bordetlaan 

rijden (lijnen 17a, 17c, 178).  

 

  

Figuur 19 Lijnen van het openbaar vervoer in de wijk Leopold III [21]. 
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Fietsinfrastructuur 

Op deze kaart is te zien dat er fietspaden zijn aangelegd langs de hoofdwegen van de wijk Leopold 

III. Het gebied rond de Leopold III-laan is bijzonder veilig met fietspaden die duidelijk gescheiden 

zijn van het autoverkeer. Er zijn ook vier "Villo! ”-stations te vinden in deze wijk.  

Er zijn weinig fietsenstallingen in het gebied, voornamelijk in de vorm van individuele of 

gegroepeerde fietsenrekken.  

 

Figuur 20 Fietsinfrastructuur in de wijk Leopold III [21] 
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Onderwijs 

In de wijk Leopold III zijn twee Franstalige kleuter- en lagere scholen gevestigd:  

 Ecole fondamentale de l’Athénée royal d’Evere 

 Ecole Clair-Vivre – Implantation Germinal, voor alle kinderen tot 8 jaar. 

 

De drie middelbare scholen van de gemeente zijn ook in dit gebied gevestigd: 

 2 Franstalige:  

 Athénée Royal d’Evere (vestiging algemene vakken en industriële en artistieke 

ateliers) 

 Collège Fra Angelico 

 1 Nederlandstalige: 

 Koninklijk Atheneum Schaarbeek - Evere Victor Horta 

Ongeacht het onderwijsniveau, en ondanks de aanwezigheid van middelbare scholen in de wijk, 

was het percentage kinderen in de wijk Leopold III dat in de buurt van hun woning naar school ging 

in 2018-2019 het laagste van Evere. Het is mogelijk dat deze situatie is veranderd sinds de opening 

van het Collège Fra Angelica in 2019. 
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Sociale en gezondheidsdiensten 

In dit deel worden de sociale en gezondheidsdiensten van de wijk samengevat per categorie. In dit 

territoriaal onderzoek wordt geen rekening gehouden met actoren die op gemeentelijk niveau 

actief zijn maar zich niet in de wijk bevinden. Het aanbod van deze wijk wordt gedetailleerd 

beschreven in de “Kwantitatieve diagnose van de wijk Leopold III" die bij dit verslag is gevoegd15. 

Vroege kinderjaren  

In deze wijk, in de deelwijk Germinal, wordt door ONE een consultatie voor kinderen 

georganiseerd.  

Er zijn vijf crèches in de Leopold III-wijk: twee Franstalige gemeentelijke crèches en drie particuliere 

crèches, waarvan één Franstalig en twee Nederlandstalig. 

Jeugd 

Een buurtcentrum biedt diverse activiteiten voor kinderen en jongeren, ondersteuning en 

huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de lagere en middelbare school, en steun voor jongeren 

die op het punt staan de school te verlaten of dat al hebben gedaan. De cel Schoolbemiddeling van 

de plaatselijke Preventiedienst organiseert huiswerkklassen in de buurt. Bovendien herbergt de 

wijk Leopold III een jeugdbewegingseenheid.  

In de wijk bevindt zich ook het Sportcomplex, dat een breed scala aan sportactiviteiten biedt via 

de clubs die er zijn ondergebracht. 

Senioren 

Het buurthuis Germinal organiseert sociale en culturele activiteiten voor senioren 

In de wijk Leopold III is een particulier rusthuis gevestigd. 

Socio-professionele inschakeling 

Er worden cursussen voor sociale promotie georganiseerd in het kader van het SPI door het in deze 

wijk gevestigde Institut d'Enseignement de Promotion Sociale (Instituut voor Onderwijs voor 

Sociale Promotie) van de FWB. 

Sociale bijstand en diensten voor de meest minderbeelden 

Er zijn geen specifieke sociale of welzijnsdiensten in dit gebied. 

                                                                 

15 Zie bijlage 5. 
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Hulp aan buitenlanders 

Het Institut d’Enseignement de Promotion Sociale van de FWB organiseert cursussen Frans als 

vreemde taal. 

Invaliditeit 

In deze wijk vindt u tevens een wooncentrum voor volwassenen met een beperking. Bovendien is 

in de deelwijk Germinal een dienst voor ondersteuning bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL) 

gevestigd. 

Huisartsen, medische centra en wijkgezondheidscentra 

De wijk Leopold III is de wijk van Evere met de minste huisartsen per inwoner. Er is duidelijk een 

tekort aan huisartsen in deze wijk, met 0,63 huisartsen per 1.000 inwoners. [16] 

Naast de huisartsen die patiënten in hun eigen praktijk zien, is er een huisartsenpost. Bovendien is 

onlangs een medisch centrum geopend in deze wijk. 

 

Geestelijke gezondheid 

Er is geen specifiek centrum voor geestelijke gezondheidszorg in dit gebied. 

Andere medische diensten 

In de wijk Leopold III zijn twee apotheken, twee tandartspraktijken en twee praktijken voor 

fysiotherapie gevestigd.  

Er is geen mutualiteit gevestigd in dit gebied en geen andere specifieke medische diensten. 
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Wijk Paduwa 

 

Geografische context 

De meest zuidelijke wijk van Evere, Paduwa, heeft een oppervlakte van 1,16 km². [16] 

Deze wijk wordt in het noorden begrensd door de Henry Dunantlaan en de ondergrens van het 

Kerkhof van Brussel, in het oosten door de grens met Zaventem, in het zuiden door de autosnelweg 

E40 (grens met Sint-Lambrechts-Woluwe) en ten slotte in het westen door de Genèvestraat en een 

fictieve parallel aan de Jacques Georgienlaan (grens met Schaarbeek).  

  

Figuur 21 Grenzen van de wijk Paduwa [16] 
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Demografie  

Evolutie van de bevolking 

Op 1 januari 2020 telde de wijk Paduwa officieel 11.571 inwoners. [16 ] De bevolkingsdichtheid van 

de wijk bedraagt 10.013 inwoners/km², [16] wat overeenkomt met het gemiddelde van de 

woonwijken van Evere. 

Tussen 2014 en 2019 is de bevolking van deze wijk met gemiddeld 3,4% per jaar gegroeid. [16] Dit 

is de grootste bevolkingsgroei van Evere, d.w.z. dat de bevolking van de wijk Paduwa het snelst 

groeit. 

 

 

Structuur naar geslacht en leeftijd 

De bevolking van de wijk Paduwa bestaat voor 53% uit vrouwen en voor 47% uit mannen. [16] 

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is 39,8 jaar (42,55 jaar voor vrouwen en 36,68 jaar voor 

mannen). [16] Deze gemiddelde leeftijd is ongeveer een jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd van 

de bevolking van Evere.  

Uit een analyse van de leeftijdspiramides van de bevolkingen van de wijk en Evere blijkt dat er in 

de wijk Paduwa verhoudingsgewijs minder kinderen en mensen onder de 25 wonen. Er zijn ook 

minder mannen tussen de 35 en 60 jaar. Anderzijds is er een groter aandeel vrouwen ouder dan 

45 jaar, voornamelijk 75 jaar en ouder. Het percentage mannen boven de 60 is ook iets hoger. 
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De coëfficiënten voor vergrijzing, afhankelijkheid en anciënniteit zijn alle drie de hoogste van 

Evere. [16] 

 Evere Wijk Paduwa  

Vergrijzingscoëfficiënt (65+/0-17) 67,41% 79,10% 

Afhankelijkheidsratio (0-17 + 65+ /18-64) 65,46% 67,29% 

Anciënniteitscoëfficiënt (80+/65+) 23,63% 30,60% 
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Nationaliteiten 

 

De percentages mensen met de Belgische nationaliteit, mensen afkomstig uit EU-landen of een 

andere nationaliteit zijn in alle opzichten vergelijkbaar met de gemiddelden voor België. [16] 

Samenstelling huishoudens 

Samenstelling huishoudens 2019 [16] Evere Wijk Paduwa 

Gemiddelde grootte huishoudens 2,3 2,27 

Alleenstaanden 40,48% 39,75% 

Koppels zonder kinderen 16,08% 16,59% 

Koppels met kinderen 27,94% 27,43% 

Eenoudergezinnen 12,69% 13,00% 

Andere 2,81% 3,24% 

 

Ook de statistieken over de samenstelling van de huishoudens zijn goed vergelijkbaar met die van 

Evere. 

  

71,70%

14,78%

13,52%

Nationaliteiten van de inwoners van de wijk Paduwa (2019) [16]

Belgisch Europese Unie 28 landen (exclusief België) Andere



 

 
84 

Belastinginkomsten 

 

In 2015 (het laatste jaar waarvoor deze gegevens bestaan) bedroeg het gemiddeld belastbaar 

inkomen per inwoner van de wijk Paduwa 13.779 euro per jaar. [16] Dit is het op hoogste gemiddeld 

belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente. 

Arbeidsmarkt  

In 2012 bedroeg de arbeidsparticipatie van de bevolking in Paduwa 50,43%. Een op de twee 

mensen had dus werk. Het werkloosheidsaandeel van 16,17% is lager dan in Evere. [16] Het 

evolueerde parallel met het werkloosheidsaandeel van de wijken Vrede en Conscience om in 2018 

de waarden van de wijk Leopold III te benaderen, die de laagste zijn in Evere. 

In de wijk woont 16,49% van de kinderen in een huishouden waar niemand werkt, wat iets hoger 

is dan het gemeentelijk gemiddelde. [16] 
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Gezondheid 

Er zijn weinig gezondheidsgegevens per wijk, en de gegevens die er zijn, laten weinig variatie zien 

tussen buurten en het gemeentelijk gemiddelde. Hieronder staan de weinige gegevens die van 

belang zijn vanwege de verschillen tussen de wijken. 

6,2% van de vrouwen en 7,0% van de mannen in de wijk Paduwa heeft diabetes. Dit verschil tussen 

de seksen is het grootste verschil dat in Evere werd waargenomen. [19] 

14,7% van de bevolking van de wijk Paduwa gebruikt antidepressiva, en bijna driekwart van hen is 

langdurige gebruiker. Deze twee percentages zijn het hoogst van Evere. [19] 

Wat het gebruik van gezondheidsdiensten betreft, in 2018 [19]: 

 75% van de inwoners van de wijk nam in 2018 ten minste één keer contact op met een 

huisarts 

 64% van de inwoners van de wijk nam ten minste één keer contact op met een 

gespecialiseerde arts in 2018 

 Een op de twee inwoners (50,1%) ging naar de tandarts en meer dan een op de vier 

inwoners (27%) kreeg preventieve tandheelkundige zorg  

 Meer dan één op de twee vrouwen van 50-69 jaar (54,9%) liet tussen 2016 en 2018 een 

mammografie maken 

Elk van deze percentages van het gebruik van gezondheidsdiensten ligt hoger dan het gemiddelde 

voor Evere, hetgeen overeenstemt met het feit dat de gemiddelde leeftijd van deze buurt hoger 

ligt dan het gemiddelde van Evere, maar ook met het feit dat het gemiddeld belastbaar inkomen 

per inwoner het hoogste is in de gemeente. 
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Infrastructuur 

Huisvesting 

 

De kwestie van de huisvesting is moeilijk te analyseren omdat er weinig recente statistieken over 

dit onderwerp beschikbaar zijn. Hier volgen echter de cijfers die het vermelden waard zijn: Met 

een gemiddelde huur van 795 euro per maand [16] ligt de wijk iets boven het gemeentelijk 

gemiddelde.  

Deze buurt heeft het hoogste aandeel sociale woningen: 21,7 sociale woningen per 100 

huishoudens.[16] 

Groene ruimten  

De Wijk Paduwa beschikt in totaal over 7 hectare 

groene ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn. 

[20] Men gaat er dus van uit dat 95% van de 

wijkbewoners leeft in de buurt van een toegankelijke 

groene ruimte. [16] 

De grootste groene ruimte in de wijk Paduwa is het 

Nelson Mandelapark.  

Net als de wijk Leopold III ligt ook de wijk Paduwa dicht 

bij het kerkhof van Brussel. Dit wordt beschouwd als 

een toegankelijke groene ruimte, maar de toegang 

wordt wel beperkt door de openingstijden en door de 

aanwezigheid van de muur eromheen, waardoor er 

slechts één toegangspunt overblijft. 
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Openbaar vervoer 

95,61% van de bevolking van deze wijk woont binnen 250 meter van een bushalte of binnen 400 

meter van een tramhalte. [16] Er zijn voertuigen van de vervoersmaatschappijen MIVB en De Lijn 

in gebruik. Negen haltes worden bediend door zes MIVB-buslijnen (lijnen 21, 45, 63, 66, 79, 80). 

De voertuigen van De Lijn bedienen vier haltes met zeven buslijnen, die allemaal langs de 

Leuvensesteenweg rijden (lijnen 78, 315, 348, 349, 351, 395, 551).  

  

Figuur 23 Lijnen van het openbaar vervoer in de wijk Paduwa [21]. 
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Fietsinfrastructuur 

Net als in de wijk Leopold III liggen de fietspaden voornamelijk langs de hoofdwegen van de wijk. 

Er zijn ook vijf "Villo! ”-stations te vinden in deze wijk.  

Er zijn weinig fietsenstallingen in de wijk Paduwa, en net als in de rest van de gemeente zijn dit 

voornamelijk individuele of gegroepeerde fietsenrekken. 

De wijk Paduwa wordt ook doorkruist door de Groene Wandeling, die een veilige route voor 

fietsers biedt. 

  

Figuur 24 Fietsinfrastructuur in de wijk Paduwa [21] 
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Onderwijs 

Er zijn vijf kleuter- en lagere scholen in de wijk Paduwa:  

 3 Franstalige: 

 Ecole L’aubier 

 Ecole Libre Aurore 

 Ecole Marie Popelin 

 2 Nederlandstalige: 

 Basisschool Papageno 

 Heilig Hart van Maria instituut 

Er zijn geen middelbare scholen in deze wijk, maar de drie middelbare scholen van Evere liggen 

vlakbij, in de wijk Leopold III. Ondanks deze nabijheid gaat slechts één op de acht middelbare 

scholieren in deze buurt naar school in de buurt van hun woning 
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Sociale en gezondheidsdiensten 

In dit deel worden de sociale en gezondheidsdiensten van de wijk samengevat per categorie. In dit 

territoriaal onderzoek wordt geen rekening gehouden met actoren die op gemeentelijk niveau 

actief zijn maar zich niet in de wijk bevinden. Het aanbod van deze wijk wordt gedetailleerd 

beschreven in de “Kwantitatieve diagnose van de wijk Paduwa” die bij dit verslag is gevoegd.16 

Vroege kinderjaren  

Paduwa is de wijk met de meeste crèches, met tien crèches in de volledige wijk. Slechts één van 

hen is een gemeentelijke crèche, met het Frans als voertaal. Onder de andere crèches, die allemaal 

privé zijn, zijn er vier tweetalige crèches, drie Franstalige en twee Nederlandstalige.  

ONE organiseert een consultatie voor kinderen in de deelwijk Plato. 

Jeugd 

In de wijk Paduwa is er de Espace Moreau, waarin verschillende diensten voor jongeren zijn 

samengebracht: Infor Jeunes, het SIEP en het Jeugdcentrum Regard. Er is ook een ander 

jeugdcentrum in de buurt: Jeunesse et Espoir. 

Een buurtcentrum biedt diverse activiteiten voor kinderen en jongeren, ondersteuning en 

huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de lagere en middelbare school, en steun voor jongeren 

die op het punt staan de school te verlaten of dat al hebben gedaan. De cel Schoolbemiddeling van 

de plaatselijke Preventiedienst organiseert huiswerkklassen in de buurt.  

Tot slot organiseert een andere vereniging, Le Manoir, workshops en cursussen voor kinderen.  

Senioren 

Er zijn vijf rust- en verzorgingstehuizen in deze wijk, waarvan er één wordt beheerd door het 

OCMW van Evere, evenals een instelling voor begeleid wonen. 

Vier verenigingen bieden sociale en culturele activiteiten voor senioren aan en één vereniging 

profileert zich als een plaats van ontspanning voor senioren en organiseert een zelfhulpgroep voor 

mensen die aan eenzaamheid lijden. 

Tot slot worden in de lokalen van het Coöperatieve Huis Destrier opleidingscursussen over nieuwe 

technologieën voor senioren georganiseerd. 

Socio-professionele inschakeling 

Het Actiris-kantoor is in deze wijk gevestigd en heeft tot taak werkzoekenden te verwelkomen, te 

begeleiden en te ondersteunen. De SPI-dienst van het OCMW van Evere is ook in deze wijk 

gevestigd.  

                                                                 

16 Zie bijlage 6. 
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Ook de Union des Classes Moyennes (UCM), die steun verleent aan toekomstige zelfstandigen, 

heeft haar zetel in de wijk Paduwa. Tot slot werkt een vereniging aan de beroepsreïntegratie van 

mensen die aan kanker hebben geleden. 

Sociale bijstand en diensten voor de meest minderbedeelden 

In de wijk Paduwa zijn verschillende sociale en welzijnsdiensten gevestigd. 

Er is een sociale tak van het OCMW en een energieafdeling van het OCMW. 

Vier verenigingen zijn verantwoordelijk voor solidariteitswinkels, sociale kledingwinkels of winkels 

waar tweedehands kleding of meubels worden verkocht. Drie verenigingen verlenen ook 

voedselhulp door voedselpakketten of soep uit te delen. 

In de wijk Paduwa is ook sprake van een nachtopvang van Samusocial en een housing first-project. 

Hulp aan buitenlanders 

Één vereniging, Hope Forever, helpt buitenlanders (nieuwkomers en mensen die al langer in ons 

land verblijven, vluchtelingen, daklozen), met name door het uitdelen van voedselpakketten. 

Invaliditeit 

De wijk Paduwa heeft het grootste aanbod voor mensen met een beperking.  

Er is ondersteuning voor huisvestings- en hulpmiddelen voor het dagelijkse leven voor personen 

met een beperking, culturele en recreatieve activiteiten voor mindervaliden, maar ook 

verschillende verenigingen die opkomen voor de belangen van personen met een beperking en 

hun administratieve, sociale, fiscale en juridische bijstand bieden, alsmede de organisatie van 

thuiszorg. 

Huisartsen, medische centra en wijkgezondheidscentra 

De wijk Paduwa is de wijk van de gemeente Evere die het minste risico loopt op een tekort aan 

huisartsen. Er zijn namelijk 1,23 huisartsen per 1.000 inwoners. [16] 

Naast de huisartsen die patiënten in hun eigen praktijk zien, zijn er drie huisartsenposten.  

Geestelijke gezondheid 

In deze wijk strijdt een vereniging (DLR Hope Action Autism) tegen de sociale uitsluiting van 

personen met autisme. 
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Andere medische diensten 

Er zijn vier apotheken in de wijk Paduwa, evenals twee tandartspraktijken en vier praktijken voor 

fysiotherapie.  

Er is een mutualiteit (Socialistische Mutualiteit Brabant) in deze buurt, maar die was op het 

moment van het schrijven al enkele maanden tijdelijk gesloten. 

Tot slot is er in de wijk Paduwa een respijthuis en therapeutisch centrum voor zieke kinderen, Villa 

Indigo.  



2de stap

Kwalitatieve diagnose 
als spiegelbeeld van de 
kwantitatieve diagnose
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Aangezien kwantitatieve gegevens niet voldoende zijn om inzicht te verwerven in de problemen 

van een gemeenschap en haar behoeften, werd de kwantitatieve diagnose aangevuld met het 

verzamelen van kwalitatieve gegevens. Dankzij deze aanpak konden de belangrijkste problemen 

die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het bestaan van de bevolking van Evere en 

de daaruit voortvloeiende behoeften worden aangepakt en kon worden bepaald welke daarvan 

als prioritair worden beschouwd. Het ging er ook om de lijst van in Evere aanwezige actieve 

middelen en infrastructuren aan te vullen. Deze aanpak was er ook op gericht de bevolking en de 

instellingen die met het sociaal en gezondheidsplan te maken hadden, bij het plan te betrekken 

door hun standpunt naar voren te brengen.  

In dit hoofdstuk wordt de voor deze fase gebruikte gegevensverzamelingsmethode beschreven, 

evenals de daaruit voortvloeiende herdefiniëring van de wijken en de door de respondenten 

aangehaalde prioritaire kwesties:  

 mobiliteit 

 de openbare ruimte 

 sociale, gezondheids- en commerciële voorzieningen 

 communicatie 

 en huisvesting. 

De voorgestelde resultaten zullen vergezeld gaan van de eigen woorden van de geïnterviewden, 

die op vrijwillige wijze werden getranscribeerd zoals ze werden uitgesproken. 

Alvorens de resultaten van dit onderzoek verder uit te werken, moet worden benadrukt dat de 

bevraagden blijk hebben gegeven van een zeer sterke gehechtheid aan de gemeente Evere, en hun 

wens hebben geuit deze niet te moeten verlaten. 

Op de vraag wat zij zo leuk vinden aan Evere, antwoordden de respondenten het feit dat het een 

zeer groene gemeente is, zoals blijkt uit deze getuigenis: 

 “Er zijn veel groene ruimten. Dat zou je in veel andere Brusselse gemeenten niet zeggen, 

maar hier zijn ze prima. Trouwens, dat is wat mensen die niet in Evere wonen van Evere 

denken: het is een groene plaats. ”  

Opvoeder 

Ze houden ook van de “gezellige dorpssfeer” die in Evere heerst, ook al maakt de gemeente deel 

uit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze stellen het bijzonder op prijs dat ze hun buren echt 

kennen en kunnen rekenen op de solidariteit die tussen de inwoners bestaat. 

“We zijn een sterke gemeenschap, een beetje als op het platteland, laten we zeggen klein 

dorp. Het is een goede plek om te wonen. ”  

Inwoonster, 63 jaar 

“Als er ergens iemand in moeilijkheden verkeert, zijn er veel mensen die actie zullen 

ondernemen om deze persoon te helpen. Er is sprake van een grote solidariteit. ” 

Inwoonster, 38 jaar 

Evere wordt dan ook beschouwd als een aangename plaats om te wonen en een plaats waar 

mensen zich goed voelen.  
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Methodologie 

Het doelpubliek in deze fase bestond uit de inwoners, sociale en gezondheidswerkers die actief 

zijn in de gemeente, en verkozen ambtenaren van Evere.  

De keuze van de methode voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens werd beïnvloed door de 

gezondheidscrisis met Covid-19 en was gericht op individuele interviews, of kleine groepen van 

twee of drie personen. De interviews waren gebaseerd op documenten met de statistieken voor 

het gebied waarin de respondent woont en voor de wijk waarin hij of zij woonzaam is, alsmede op 

een kwalitatieve gespreksgids17. De respondenten werd gevraagd hun mening te geven over de 

voorgestelde statistieken. 

Om respondenten te werven, kozen de onderzoekers voor een sneeuwbalmethode met 

verschillende invalshoeken. Op basis van de lijsten van deelnemers aan de activiteiten van de 

Socio-Culturele Coördinatie van het OCMW, de beroepsbeoefenaren die in de Sociale Coördinatie 

zijn opgenomen, en de contacten met de wijkraden, hebben de onderzoekers een aantal inwoners 

en beroepsbeoefenaren benaderd die goed ingeburgerd zijn in de gemeente, of zelfs in een 

bepaalde wijk, om met hen een interview af te nemen. Aan het einde van deze interviews werd 

systematisch de vraag gesteld: “Kent u iemand, een beroepsbeoefenaar of een inwoner, die onze 

vragen zou kunnen beantwoorden? ”. Deze personen werden vervolgens op hun beurt benaderd 

om deel te nemen aan een interview.  

In dit stadium werden 32 respondenten bevraagd, waaronder 19 beroepsbeoefenaren (van wie er 

vier ook in Evere wonen), 3 verkozen ambtenaren en 10 inwoners van de gemeente Evere. De 

respondenten zijn als volgt verdeeld (onder de inwoners zijn ook de verkozen ambtenaren 

begrepen): 

 Beroepsbeoefenaren Inwoners 

Wijk Vrede 4 (waarvan 1 inwoner) 5 

Wijk Conscience 4 (waarvan 2 inwoners) 3 

Wijk Leopold III 3 (waarvan 1 inwoner) 3 

Wijk Paduwa 4 2 

Omwille van het bereik van hun dienstverlening hadden vier beroepsbeoefenaren een bepaalde 

visie op de vier onderzochte wijken en werden zij dus niet bij een bepaalde wijk ingedeeld. Ze 

konden informatie verstekken per wijk, maar ook een algemene analyse geven van de gemeente. 

  

                                                                 

17 Zie bijlage 7. 
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De beroepsbeoefenaren waren: 

 3 maatschappelijk werkers, van 3 verschillende organisaties  

 3 professionals op het gebied van preventie (vredeshandhavers, straatbemiddelaars) 

 3 professionals uit het onderwijs 

 2 professionals op het gebied van hulp aan de meest minderbedeelden (verdeling van 

voedselpakketten en sociale kledingwinkels) 

 4 maatschappelijk werkers (projecten voor sociale cohesie, sociale huisvesting) 

 1 professional op het gebied van tewerkstelling 

 1 opvoeder die werkt met adolescenten en jonge volwassenen 

 1 apotheker 

 1 communautaire gezondheidswerker 

Alle interviews werden in het Frans afgenomen, en de meeste vonden plaats bij de respondenten 

thuis of op het werk. Aan het begin van het interview werd uitgelegd dat de interviewer gebonden 

was door de geheimhoudingsplicht, dat alleen hij/zij de identiteit van de respondenten kende en 

dat ze de mogelijkheid hadden om op elk moment de vragen niet te beantwoorden, het interview 

te onderbreken of te stoppen. De gemiddelde duur van de gesprekken was ongeveer anderhalf 

uur, waarbij het kortste gesprek vijfenveertig minuten en het langste vier uur duurde. 

Deze interviews werden opgenomen (met uitzondering van een interview waarin de respondent 

het niet eens was met een opname van zijn woorden) en vervolgens getranscribeerd. De 

opmerkingen van de respondenten uit deze transcripties werden onderverdeeld in een SWOT-

raster18 om ze in te delen volgens de vraag of ze een troef, een zwakte, een kans of een bedreiging 

voor de levenskwaliteit van de inwoners van Evere oproepen. Aanvankelijk werd alleen voor elk 

van de wijken een SWOT-raster opgesteld, maar het bleek zinvol ook voor Evere een raster op te 

stellen, aangezien een aantal van de problemen de hele gemeente aangaan. 

Binnen deze SWOT-rasters werden de stellingen ingedeeld op basis van categorieën van 

gezondheidsdeterminanten: gedrag en levensstijl, fysieke omgeving, sociale omgeving, 

dienstverlening en toegang, alsook economie. De analyse van deze SWOT-rasters maakte het 

mogelijk prioritaire thema's uit het discours van de respondenten te halen, en diende om voor elk 

van deze thema's bevindingen vast te stellen. Deze werden vervolgens gebruikt als basis voor het 

uitstippelen van een strategie voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens om de analyse van 

de geselecteerde prioritaire kwesties te verdiepen. 

  

                                                                 

18 Een SWOT-raster, ook wel SWOT-analyse-instrument genoemd, is een strategisch analyse-instrument dat 
elementen classificeert naargelang zij een troef, een zwakte, een kans of een bedreiging vormen voor de 
situatie in kwestie. 
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Herdefiniëring van de wijken 

Een van de eerste bevindingen van de analyse van de in dit stadium verzamelde kwalitatieve 

gegevens was dat het noodzakelijk was de geanalyseerde wijken geografisch opnieuw te definiëren 

naar gelang de gevoelens van de respondenten en de daarmee samenhangende problemen. De 

volgende resultaten zullen volgens deze herdefiniëring worden ingedeeld.  

Naarmate de interviews vorderden, werd duidelijk dat de respondenten van mening waren dat de 

gemeente Evere door de Leopold III-laan in twee verschillende entiteiten wordt opgesplitst. De 

wijken “Vrede” en “Conscience”, die boven de laan liggen, zijn zeer nauw met elkaar verbonden 

als het ware ze samen één wijk.  

De SWOT-analyse van de interviews bekrachtigt dit gevoel van eenheid. De problemen die uit de 

gesprekken naar voren zijn gekomen, zijn immers grotendeels dezelfde voor de respondenten van 

de wijk Vrede als voor de wijk Conscience, met als opmerkelijke uitzondering het gebrek aan 

groene ruimten, dat alleen in de wijk Conscience is vastgesteld. Statistische analyses bevestigen 

deze indruk van eenheid, met name voor socio-economische kenmerken. 

Zo hebben deze wijken allebei een bevolking waarvan de gemiddelde leeftijd lager ligt dan het 

gemiddelde voor Evere en een hoger percentage kinderen, jongeren en volwassenen onder de 35 

jaar dan de wijken onder de Leopold III-laan. 

Evenzo was in 2015 het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner gelijk in de wijken Vrede en 

Conscience, en waren deze inkomens de laagste van de gemeente. 
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Er kan ook worden vastgesteld dat deze wijken vergelijkbare werkloosheidspercentages hebben, 

die samen evolueren, en systematisch hoger liggen dan die van de wijken Leopold III en Paduwa. 

 

Hoewel de kwestie van huisvesting moeilijk te analyseren is omdat er weinig recente statistieken 

over dit onderwerp bestaan, is het interessant om vast te stellen dat de gemiddelde maandelijkse 

huurprijzen per woning in de wijken “Laag-Evere” die in 2018 zijn geregistreerd, zeer dicht bij, en 

opnieuw onder, het gemiddelde van Evere liggen. 

 

Het leek dan ook aangewezen deze twee wijken samen te voegen tot één groter geheel, dat de 

onderzoekers “Laag-Evere” willen noemen. Aangezien de wijken Leopold III en Paduwa meer van 

elkaar verschillen, zullen ze voor het grootste deel afzonderlijk worden behandeld. Om echter de 

bevindingen met betrekking tot deze gebieden, die sterk op elkaar lijken, te kunnen presenteren, 

zullen ze worden gegroepeerd onder de term “Hoog-Evere”. 

Indien nodig zullen voor bepaalde thema’s entiteiten worden geanalyseerd die kleiner zijn dan de 

wijken: de deelwijken. 
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Mobiliteit 

Tijdens de interviews werden door dertien beroepsbeoefenaren en negen inwoners problemen in 

verband met mobiliteit gemeld. 

De meeste respondenten reizen met het openbaar vervoer. Toch geeft een aanzienlijk deel van de 

respondenten aan dat ze de auto gebruiken als belangrijkste vervoermiddel. In het algemeen 

wordt Evere beschreven als een gemeente waar de zachte mobiliteit sterk ontwikkeld is. De 

respondenten nemen veel verplaatsingen te voet, met de fiets en zelfs met de step waar. Ze leggen 

echter een verband tussen het gebruik van deze vervoermiddelen en de moeilijkheden om zich 

met het openbaar vervoer in Evere en buiten de gemeente te verplaatsen. 

 “Dit probleem met verplaatsingen, heb ik vaker gehoord in Evere. We hebben veel ouderen 

die specifieke oplossingen vragen voor hun verplaatsingen. Dit is een deel van de echte eisen. 

En zodra het sneeuwt of er ijs ligt... Als ze naar de dokter moeten en er ligt een beetje ijs, 

durven ze niet eens naar buiten. Ik weet dat er thuishulp bestaat en dat deze mensen hen 

kunnen helpen om in de auto te stappen, maar deze mensen begeleiden de ouderen niet: ze 

gaan naar de auto, en daar stopt het dan. ”  

Deskundige sociale cohesie 

Leopold III-laan: een breuk in de gemeente 

Naarmate de interviews vorderden, werd duidelijk dat de respondenten van mening waren dat de 

gemeente Evere door de Leopold III-laan in twee verschillende entiteiten wordt opgesplitst. Deze 

verkeersader wordt voorgesteld als een onoverbrugbare barrière, zowel fysiek als psychologisch, 

die zorgt voor twee verschillende realiteiten. De door de respondenten gebruikte woorden om het 

te beschrijven zijn sterk: breuk, litteken, grens... Ze zijn van mening dat dit traject hun mobiliteit 

sterk beïnvloedt. 

De Leopold III-laan wordt beschreven als zijnde ontworpen als een “snelweg naar de stad Brussel” 

(Verkozene). Deze lange laan die Evere over de hele breedte doorkruist, bestaat uit twee dubbele 

rijbanen die van elkaar gescheiden zijn door tramsporen en aan weerszijden begrensd zijn door 

heggen en slagbomen die fysiek verhinderen dat mensen de weg kunnen oversteken. Voetgangers 

mogen de laan slechts op drie plaatsen oversteken. 

“We gaan steken de Leopoldlaan niet over, het is de breuklijn. Ik denk dat het gevaarlijk is 

om de weg over te steken. ” 

Inwoonster, 40 jaar oud 

Deze laan wordt ook beschreven als weg die moeilijk kan worden overgestoken met het openbaar 

vervoer omwille van een gebrek aan verbindingen die "verticaal" door de gemeente lopen. Er zijn 

wel lijnen van het openbaar vervoer tussen Hoog en Laag Evere, maar die lijken niet aan de 

behoeften van de respondenten te voldoen. Dit vermeende gebrek aan verbondenheid versterkt 

het gevoel van ontkoppeling bij de bevolking. 

De Leopold III-laan wordt ook voorgesteld als een psychologische splitsing van het grondgebied 

van Evere in twee verschillende werelden. Ten noorden van de laan ligt Laag-Evere, een 

dichtbebouwd en dichtbevolkt gebied, met een ontwikkeling die teruggaat tot de Middeleeuwen 

en waarvan wordt gezegd dat het een multiculturele bevolking herbergt en meer 

sociaaleconomische problemen vertoont. Het gebied wordt voorgesteld als zone die stedelijker en 
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ouder is. Ten zuiden van de laan ontwikkelde Hoog-Evere zich vanaf de jaren 1960. Het wordt 

omschreven als een “platteland in de stad”, met modernere gebouwen omgeven door groene 

ruimten, en een meer welgestelde bevolking op sociaal-economisch gebied. De Leopold III-laan 

definieert dus twee entiteiten met zeer verschillende kenmerken. Deze verschillen in sfeer tussen 

Laag-Evere en Hoog-Evere zetten hun bevolking er niet zonder reden toe aan de Leopold III-laan 

over te steken.  

De respondenten legden uit dat zij van bepaalde diensten, zowel sociale als 

gezondheidsdiensten, geen gebruik maken omdat zij zich aan de andere kant van deze 

verkeersader bevinden. Ze rechtvaardigen dit gedeeltelijk door de moeilijkheden om aan de 

andere kant van de laan te komen. Naast mobiliteitsproblemen is er natuurlijk de 

terughoudendheid om naar een onbekende omgeving te gaan, maar ook een algemeen gebrek aan 

kennis van de daar bestaande diensten.  

De bewoners gaan voorts ook niet verder winkelen dan de Leopold III-laan, eventueel met 

uitzondering van de twee grote supermarkten op het kruispunt van de Leopold III-laan en de 

Vrijetijdslaan, die in de onmiddellijke nabijheid liggen van een van de kruispunten tussen Laag-

Evere en Hoog-Evere. De ondervraagde inwoners van Laag-Evere gaan voor hun boodschappen 

liever naar Schaarbeek, terwijl de inwoners van Hoog-Evere liever naar het Paduwaplein gaan. De 

situatie is gecompliceerder voor de bewoners van de deelwijk Germinal, die volledig geïsoleerd is 

en geen commercieel aanbod heeft. Ze zijn gedwongen te reizen om aankopen te doen. 

Parallel aan de Leopold III-laan, op ongeveer 100 meter afstand, loopt een spoorlijn. Hoewel het 

ook een fysieke belemmering is, wordt deze door de respondenten toch als gemakkelijker te 

overwinnen ervaren. De aanwezigheid van voetgangersbruggen maakt het mogelijk de laan op vijf 

punten over te steken. 

Wagens 

Voor de respondenten is de wagen een veel gebruikt vervoermiddel in Evere. Automobilisten 

melden moeilijkheden bij het parkeren. Ze brengen dit in verband met een politieke wil om het 

aantal parkeerplaatsen in Evere te verminderen. 

Zij maken ook melding van spanningen met fietsers op de openbare weg, vooral op plaatsen waar 

er geen goed van de rijbaan gescheiden fietspad is. Sommige automobilisten waren van mening 

dat er te veel fietsvoorzieningen werden aangelegd in hun nadeel, omdat ze ruimte in beslag 

namen die vroeger voor auto's was bestemd.  

Openbaar vervoer 

Algemene bevindingen 

De respondenten geven de voorkeur aan het MIVB. De respondenten geven aan dat ze zelden 

gebruik maken van de bussen van De Lijn in Evere.  

“We nemen De Lijn niet. We hebben geen overzicht van de dienstregeling, we weten niet 

waar we heen gaan, het ziet er niet aangenaam uit. En ik spreek niet zo goed Nederlands, 

dus als ik in een bus van De Lijn zit, moet ik tegelijkertijd op Google Maps kijken om te weten 

waar ik ben. ” 

Professional uit het onderwijs 
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Bovendien verklaren ze weinig gebruik te maken van de treinen van de NMBS om zich in het BHG 

te verplaatsen. 

Er lijkt een algemeen gebrek aan bekendheid te zijn met de nieuwe Brupass-kaartjes die in het BHG 

kunnen worden gebruikt. Met dit systeem, dat beschikbaar is sinds 1 februari 2021, kunt u binnen 

het BHG reizen op de lijnen van de vier vervoersmaatschappijen die op het Brussels grondgebied 

aanwezig zijn (De Lijn, NMBS, MIVB en TEC) zonder dat u uw vervoerbewijs moet veranderen. Er 

zijn ook Brupass-passen die de oude MTB-passen vervangen.  

Naast de maatschappijen voor openbaar vervoer is er sinds 2018 in Evere een vervoermiddel voor 

mensen die om medische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer: 

Everemob. Deze dienstverlening wordt aangeboden door de dienst sociale actie van de gemeente 

Evere en stelt een minibus ter beschikking die is aangepast aan het vervoer van personen met 

beperkte mobiliteit. Om toegang te krijgen tot deze dienst, moet u een invaliditeitsattest van de 

FOD Sociale Zekerheid voorleggen of een medisch attest waaruit blijkt dat de persoon niet langer 

in staat is om het openbaar vervoer te nemen. De Everemob-dienst wil financieel toegankelijk zijn 

door ritten aan te bieden tegen €1 binnen Evere, €2 in de buurgemeenten en €2+€0,30/km voor 

andere niet-buurgemeenten in het BHG. 

De respondenten lijken deze dienst goed te kennen. Dat geldt zowel voor de vakmensen als 

inwoners. Hoewel ze het bestaan van deze dienst nuttig achten voor de gemeenschap, beschrijven 

ze moeilijkheden om er toegang toe te krijgen wegens het gebrek aan beschikbare tijdslots. Alle 

beroepsbeoefenaren die met ouderen werken, verklaarden dat ze geen gebruik maken van deze 

dienst als eerste keuze vanwege de lange wachttijden.  

“Everemob is een goede oplossing, maar in de praktijk verliep alles een beetje ingewikkeld, 

met name toen ik een beroep op deze dienst deed voor een aantal mensen die zich moeilijk 

kunnen verplaatsen. Het was telkens een beetje ingewikkeld, zoals ‘De planning staat vol’, 

‘Je moet de gegevens van de huurder geven’, ‘We zullen haar op een lijst zetten’. En toen ik 

het de huurder vertelde, zei ze: ‘Ja, maar ik heb mijn afspraak pas volgende week’. Dus zei 

ik haar dat ze een Uber of een taxi moest bellen. ”  

Maatschappelijk werker 

De beroepsbeoefenaren betreuren ook dat de beschikbaarheid van het voertuig van Everemob om 

18.00 uur afloopt, waardoor de begunstigden 's avonds niet kunnen reizen. 

Toen Everemob werd opgericht, konden de verplaatsingen van om het even welke aard zijn 

(bezoek aan familie, boodschappen, medische afspraken, enz.), maar sinds de gezondheidscrisis 

van Covid-19 zijn zij beperkt tot verplaatsingen om medische redenen. De respondenten betreuren 

deze situatie. 

Wijk Laag-Evere 

De respondenten in Laag-Evere vinden dat hun buurt goed wordt bediend. Ze wijzen op de 

aanwezigheid van verschillende buslijnen en van de MIVB-tram 55, die het station Bordet verbindt 

met het station Rogier in het centrum van Brussel. Zij maken voornamelijk gebruik van het 

openbaar vervoer om Evere te verlaten, met name om zich te verplaatsen naar Schaarbeek of het 

centrum van Brussel.  

Over het vervoer van De Lijn en de NMBS wordt niet veel gesproken. De aanwezigheid van de 

spoorlijn aan de rand van de wijk Laag-Evere wordt door de inwoners niettemin beschouwd als een 

mogelijkheid om uit het BHG te komen. 
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“De wijk Vrede wordt goed bediend. Er is een directe tram, lijn 55, naar de stad. De tram is 

een enorme hulp. ”  

Inwoonster, 40 jaar oud 

Het is de bedoeling dat rond 2025 een metrolijn wordt aangelegd in Laag-Evere. De metro volgt de 

route van tramlijn 55, en rijdt voorbij de halte Rogier tot in Ukkel. Dit project roept gemengde 

reacties op bij de respondenten. Sommige mensen zijn blij dat er in Evere een metro komt: ze zien 

het als een kans voor de gemeente om zich open te stellen, en als een nieuwe manier om zich te 

verplaatsen waarop ze kunnen rekenen. Anderen daarentegen vrezen dat de komst van de metro 

gepaard zal gaan met ongemakken: lawaai en trillingen ten gevolge van de werkzaamheden, 

stijging van de vastgoedprijzen, aantasting van hun huizen door de trillingen van de metro, de 

komst van zwervers in de gemeente die als ongewenst worden beschouwd, problemen in de 

scholen. 

“Het einde van de metrolijn veroorzaakt veel problemen op scholen. Ik heb nooit gegraven, 

maar ik heb gehoord dat scholen aan het eind van de metrolijn uitgroeien tot echte rampen. 

Op dit moment is het de moeite waard om vastgoed te kopen in de straten waar de tram 

passeert, maar als er een metro is, zullen de prijzen stijgen... Ongeacht het feit dat er 

trillingen uit de grond komen... " 

Gekozen volksvertegenwoordiger, inwoner van de wijk Vrede 

In het algemeen zijn de respondenten in de wijk Laag-Evere tevreden over het openbaar vervoer 

waarover ze beschikken en vinden ze het niet nodig het mobiliteitsaanbod verder te ontwikkelen. 

Wijk Leopold III 

Voor de respondenten is de aanwezigheid van de MIVB-tramlijn 62 de belangrijkste troef van de 

wijk Leopold III op het vlak van mobiliteit. Enerzijds kunnen ze via Schaarbeek Jette bereiken, 

anderzijds kunnen ze via deze weg de halte Eurocontrol in Haren bereiken.  

“De tram is leuk. Het is er trouwens altijd zeer druk. [...] Als je van Meiser komt, is het echt 

een handige oplossing. Dankzij deze tram is er een verbinding tussen Meiser en Schaarbeek. 

Hij rijdt tot in Jette. ”  

Professional uit het onderwijs 

Hoewel de aanwezigheid van deze tram op prijs wordt gesteld, betreuren de mensen het dat ze 

niet rechtstreeks naar het centrum van Brussel kunnen reizen. Ondanks de aanwezigheid van de 

tram zijn de respondenten van mening dat dit gebied over het algemeen slecht wordt bediend.  

“Er moet een metro komen naar de Naamsepoort. Want met de wagen duurt het 40 

minuten, files niet meegerekend. En met het openbaar vervoer, duurt het zeer lang. ”  

Inwoonster, 28 jaar oud 

De deelwijk Germinal wordt in het bijzonder slecht bediend. Deze deelwijk ligt in de wijk Leopold 

III en is ingesloten tussen de Leopold III-laan, de Jules Bordetlaan, het door een muur begrensde 

Kerkhof van Brussel en het park rond het sportcomplex van Evere. Deze situatie wekt het gevoel 

dat deze deelwijk niet verbonden is met de rest van de gemeente en speciale inspanningen vergt 

om er uit te geraken. 



 

 
103 

Onlangs zijn er bushaltes uit het gebied verwijderd, hetgeen door verschillende respondenten 

werd betreurd. Zij leggen uit dat deze haltes werden verwijderd in afwachting van de komst van 

de metro, maar dat er niets werd ondernomen om dit tijdelijke probleem te verhelpen. Dit is vooral 

nadelig voor oudere mensen, die daardoor langere afstanden moeten afleggen om vervoer te 

vinden. 

De spoorlijn die aan de wijk grenst, wordt door de respondenten niet als een voordeel voor Hoog-

Evere beschouwd. Omdat de spoorlijn buiten de Leopold III-laan ligt en de fysieke en 

psychologische barrière die deze lijn vormt, wordt het niet als gemakkelijk toegankelijk ervaren. 

De respondenten legden uit dat zij, om de NMBS-stations te bereiken, ofwel te voet een omweg 

moeten maken en de laan moeten oversteken (wat zij liever vermijden), ofwel de bus moeten 

nemen met het risico lang aan de halte te moeten wachten of problemen te ondervinden met de 

overstappen.  

Wijk Paduwa 

Paduwa is de wijk waar de respondenten het meeste moeite hebben om met het openbaar vervoer 

te reizen. 

Dit is de meest zuidelijk gelegen wijk van Evere die bovendien het verst verwijderd is van de best 

bediende wijk, Laag-Evere. De inwoners moeten dus verschillende verbindingen nemen om 

bepaalde strategische lijnen van het openbaar vervoer te bereiken. De wijk ligt ook op een grotere 

afstand van de spoorweg dan de andere wijken. Er is geen tramlijn in dit gebied. 

De bewoners van dit gebied hebben verklaard dat zij zich “vergeten voelen door de gemeente” als 

het gaat om mobiliteit. Zij waren ook van mening dat het openbaar vervoer in Evere bedoeld was 

om de toegang tot de grote instellingen, zoals de NAVO en de Europese Commissie, voor 

werknemers te vergemakkelijken, maar niet voor de behoeften van de bevolking van Evere.  

Respondenten in deze buurt verklaren dat ze regelmatig in Evere rondlopen omdat het openbaar 

vervoer onhandig is en te veel omwegen maakt tussen belangrijke punten, waardoor de reistijd te 

lang wordt. 

 “Ik zou zeggen dat het tussen buurten onderling op een zeer complexe manier verbonden 

is. Als ik bijvoorbeeld met het openbaar vervoer van Plato naar Germinal moet, ben ik blij 

dat ik beroep kan doen op mijn wagen. Want als je niet kunt lopen omdat je tassen draagt, 

ben je al snel 40 minuten onderweg. Met de auto, is het 5 minuten. ”  

Beroepsbeoefenaar Gemeenschapswerk 

Ook de routes van het openbaar vervoer vanuit de wijk Paduwa naar buiten de gemeente worden 

als onhandig beschouwd, omdat ze geen snelle verbinding met het centrum van Brussel bieden. Te 

noteren dat de respondenten het Centraal Station, dat door verschillende buslijnen wordt bediend, 

niet als een deel van het stadscentrum van Brussel beschouwen. Ze willen de halte De Brouckère 

kunnen bereiken. De respondenten beschreven reizen waarbij zij soms meerdere keren moesten 

overstappen of waarbij de route door omwegen te lang duurde. Het feit dat hun wijk het eindpunt 

is van verschillende buslijnen die uit het centrum van de regio komen, wordt als een nadeel ervaren 

omdat de vertragingen zich onderweg opstapelen. 

Professionals in het gebied leggen uit dat deze situatie vooral de jongeren in het gebied treft. Zij 

verlaten Evere zelden en worden gemakkelijk ontmoedigd bij het idee dat ze het openbaar 

vervoer moeten gebruiken. Ze zien soms af van belangrijke stappen omdat ze buiten Evere moeten 

reizen. 
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“De bussen gaan naar het stadscentrum, maar je moet veel overstappen, dus dat is ook wat 

jongeren benadeelt die zeggen 'ik ga naar Anderlecht'. Van hier naar Anderlecht, is een echte 

calvarietocht. Voor de gemeenten in de directe omgeving, is het nog doenbaar. Bijvoorbeeld, 

Schaarbeek perfect, Woluwe perfect. Naar Brussel, perfect. Maar afgezien daarvan, is het 

ingewikkeld. ”  

Opvoeder 

Instellingen die met jongeren werken, hebben ook activiteiten opgezet die specifiek gericht zijn op 

de ontwikkeling van het vermogen van hun publiek om met het openbaar vervoer te reizen. 

Fietsen 

Algemene bevindingen 

Voor de respondenten is fietsen in Evere een gangbare en eenvoudige praktijk. Ze wijzen op de 

aanwezigheid van talrijke fietspaden in de gemeente waardoor fietsers zich veilig kunnen 

verplaatsen. Er zijn met name vijf veilige fietsroutes, waarvan er twee bewegwijzerd zijn. In de 

scholen worden fietsactiviteiten georganiseerd en er zijn regelmatig fietsende leerlingen in Evere 

te zien. Ze wijzen op de aanwezigheid van een plaatselijke GRACQ-groep (Groupe de Recherche et 

d’Action des Cyclistes Quotidiens) in Evere. In 2018 publiceerde deze onderzoeksgroep een 

“GRACQ-memorandum voor de zittingsperiode 2018-2024 in Evere”, waarin verbeteringen ter 

bevordering van het gebruik van de fiets worden voorgesteld.  

 “Evere telt een groot aantal fietsen. Het is een erg vlakke gemeente, dus goed bereikbaar 

met de fiets. ”  

Professional uit het onderwijs 

Wat de infrastructuur betreft, zouden de respondenten graag meer plaatsen zien om hun fiets 

veilig te stallen. Sommigen van hen hebben in dit verband reeds verscheidene verzoeken aan het 

gemeentebestuur gericht, met name om in de buurt van hun werkplek stallingen voor fietsen in te 

richten, maar zonder enig resultaat. 

Zij zouden ook de installatie van stations voor de reparatie van fietsen op prijs stellen:  

“Aan de andere kant, één element dat ik niet zie in Evere, wat ik op alle andere plaatsen zie, 

zijn kleine fietsreparatiestations. Het zou een geweldige oplossing zijn voor fietsers. ”  

Maatschappelijk werker 

De respondenten verklaarden dat zij spanningen opmerken tussen automobilisten en fietsers wat 

betreft het delen van de weg. Elk van deze doelgroepen is van mening dat de ander gevaarlijk 

weggedrag vertoont. Fietsers voelen zich niet altijd veilig wanneer zij aan de kant van de weg 

moeten rijden terwijl auto's hen passeren.  

Wijk Laag-Evere 

In de wijk Laag-Evere zijn twee gevaarlijke punten voor het fietsverkeer vastgesteld: het 

Vredeplein en de Haachtsesteenweg. Dit is vooral te wijten aan de aanwezigheid van tramsporen 

die het fietsen bemoeilijken. 
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Sommige mensen leggen echter uit dat er alternatieve routes bestaan om rond te kunnen fietsen 

zonder door deze gevaarlijke stukken te gaan. 

Hoog-Evere 

De respondenten in Hoog-Evere vonden dat het gemakkelijk was om in de streek te fietsen, met 

veel fietspaden rond de hoofdwegen. Ze voelen zich veilig bij het gebruik ervan. De 

fietsvoorzieningen langs de Leopold III-laan worden met name genoemd vanwege hun 

gebruiksgemak. 

Elektrische steps 

Sinds enkele jaren kunnen elektrische steps worden gehuurd in de straten van Evere en in het 

volledige Brusselse gewest.  

De inwoners van Evere klagen over de overlast die vaak wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 

van deze elektrische steps: met name steps die op de stoep geparkeerd staan en de doorgang van 

voetgangers belemmeren, steps die dwars over de doorgang staan geparkeerd, gebruik van de 

infrastructuur voor fietsen, enz.  

 “Elektrische steps en scooters parkeren overal op de stoep, het verhindert de passage van 

mensen. ”  

Inwoner, 58 jaar oud 
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Openbare ruimte 

De openbare ruimte kwam naar voren als een punt van bezorgdheid voor twaalf 

beroepsbeoefenaren en twaalf inwoners. Deze zorgen hebben betrekking op het gevoel van 

onveiligheid, de verdeling van de openbare ruimte, de stedelijke voorzieningen en de netheid. 

Gevoel van onveiligheid 

Tijdens de interviews gaven de inwoners aan dat zij zich soms onveilig voelden in de straten van 

Evere. Geen van de respondenten werd ooit al persoonlijk het slachtoffer van agressie op straat, 

het was vooral een gevoel. Dit gevoel van onveiligheid kwam in alle buurten van Evere tot uiting, 

en werd beschreven als zijnde de laatste jaren toegenomen. 

De respondenten verklaarden dat dit gevoel voortkomt uit het feit dat zij veel geruchten en 

gebeurtenissen hebben gehoord die in Evere hebben plaatsgevonden: intimidatie op straat, 

vechtpartijen, mishandeling van bejaarden, berovingen, inbraken, winkelovervallen, enz.  

“Er is een kleine criminaliteit. In feite gaat het om kleine en zeer lokale verschijnselen, maar 

omdat het gaat om mensen die wij kennen, voelen wij al snel de impact. Er was een bende, 

en de huurders verklaarden: ‘Ik kwam thuis, mijn ketting werd gestolen, mijn tas werd 

meegenomen’. Het gebeurde hier, je voelt je automatisch aangesproken. Je weet dat je 

voorzichtig moet zijn. De kleine biowinkel in de buurt van het kerkhof die twee keer beroofd 

werd, dat raakt je. ”  

Beroepsbeoefenaar Gemeenschapswerk 

In de gemeente vonden ook enkele zeer gewelddadige gebeurtenissen plaats: een moeder die op 

straat met een mes werd gedood, een man die door het hoofd werd geschoten... Deze 

gebeurtenissen schokten de bevolking en zorgden voor een angstig klimaat.  

Vooral senioren hebben hun bezorgdheid geuit over het alleen over straat gaan, vooral 's avonds. 

“Als het eenmaal 20.00 uur is, zijn er veel minder mensen op straat. We zijn niet meer op 

ons gemak, we zijn niet meer voorzichtig. Je voelt je minder veilig. Maar de politie is 

aanwezig. Het probleem is echter veiligheid, op straat kunnen lopen zonder bang te zijn. ”  

Inwoonster, 63 jaar oud 

Wat meer in het bijzonder Laag-Evere betreft, hebben de bevraagden melding gemaakt van diverse 

gevallen van intimidatie van jonge vrouwen op straat: aangehouden worden door jonge mannen, 

seksistische opmerkingen, beledigingen, stapvoets gevolgd worden door een auto, enz. 
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Openbare ruimte delen 

De respondenten beschreven spanningen tussen de verschillende categorieën van mensen die de 

openbare ruimte delen. Deze spanningen zijn van verschillende aard in verschillende buurten. 

Wijk Laag-Evere 

In de wijk Laag-Evere lijken de bewoners zich te ergeren aan de aanwezigheid van groepen niet-

werkende jongeren in de openbare ruimte. De respondenten konden niet aangeven of het om 

jongeren uit Evere of uit andere gemeenten ging. Ze positioneren zich meer specifiek op bepaalde 

openbare plaatsen zoals het Vredeplein of het Tootsplein. De aanwezigheid van tramhaltes op deze 

plaatsen deed sommige ondervraagden geloven dat deze jongeren misschien uit andere 

gemeenten afkomstig waren. 

Andere respondenten verklaarden de aanwezigheid van deze jongeren op straat door het 

gebrekkige aanbod activiteiten voor jongeren in deze buurt. Dit geldt met name voor de analyse 

van de beroepsbeoefenaren die dagelijks met jongeren in contact komen. Voor hen bevinden 

deze jongeren zich in de openbare ruimte, met name om te ontsnappen aan hun gezinsomgeving 

en hun huisvesting. Soms zijn het de ouders zelf die hun kinderen vragen naar buiten te gaan om 

iets te doen. Bijgevolg blijven ze werkloos door het gebrek aan activiteiten die voor hen 

beschikbaar zijn.  

Deze situatie zouden nog zijn verergerd door de lockdowns in het kader van de gezondheidscrisis. 

In deze periodes werden de activiteiten om de jongeren bezig te houden tijdelijk opgeschort en 

sommigen van hen gaven er de voorkeur aan in de openbare ruimte te zijn. Dit deed de botsingen 

toenemen met de buurtbewoners die wezen op het gebrek aan respect voor de social distancing 

en het dragen van maskers.  

Er zijn spanningen gemeld tussen groepen jongeren en winkeliers rond het Vredeplein, die tot 

geweld zouden kunnen leiden. 

“Het Vredeplein levert veel problemen op wat betreft de relatie tussen de winkeliers en de 

jongeren uit de wijk. Als het regent, verzamelen jongeren zich in de ingangen van de winkels 

om te schuilen en dit zorgt voor spanningen. De klanten zijn terughoudend om de winkel 

binnen te komen omdat er tien jongeren zijn, die soms middelen gebruiken die niet 

noodzakelijkerwijs legaal zijn. Dit kan te wijten zijn aan de Covid-periode, maar sinds enkele 

maanden zijn we verplicht een quasi-permanente aanwezigheid in de buurt te handhaven 

om eventuele pieken van geweld te verzachten. Sommige handelaars ondernemen zelf 

enkele acties die ook niet bepaald legaal zijn om rust te hebben of omdat het winstgevend 

is. Zoals alcohol verkopen aan minderjarigen, minderjarigen laten gokken, weddenschappen 

afsluiten, sigaretten per stuk verkopen... ” 

Professionals op het gebied van preventie 

De aanwezigheid van jeugdgroepen in de Agora spaces19 lijkt ook een probleem te zijn voor de 

bewoners van deze ruimtes. 

                                                                 

19 Afgebakende buitenruimten voor sport- en vrijetijdsactiviteiten. 
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Wijk Leopold III 

In deze wijk zijn de moeilijkheden om de openbare ruimte te delen bijzonder acuut voor gezinnen 

met kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden wedijveren om de beschikbare speelruimte. 

Sommige speelterreinen, die normaal voorbehouden zijn voor kinderen onder de 12 jaar, worden 

bezet door tieners. Hierdoor kunnen jongere kinderen niet langer in de voor hen bestemde 

speelruimten spelen. Dit is een bron van spanning tussen deze tieners en de ouders van jongere 

kinderen, of tussen de ouders onderling. 

‘Soms is het niet eenvoudig voor de grote en de kleine kinderen om samen te leven. De 

kleintjes zijn snel geërgerd. Dit eindigde in een algemeen conflict tussen families. ” 

Beroepsbeoefenaar Gemeenschapswerk 

Wijk Paduwa 

De problemen in verband met de verdeling van de openbare ruimte in de wijk Paduwa kunnen 

in twee categorieën worden ondergebracht: de aanwezigheid van zwervers en nachtelijke 

overlast. 

Verscheidene bewoners meldden dat zij werden gestoord door de aanwezigheid van zwervers en 

dronken mensen rond het Paduwaplein. Deze mensen zouden geluidsoverlast en problemen met 

de netheid veroorzaken. 

Voor professionals is de aanwezigheid van deze mensen te danken aan het bestaan van een 

Samusocial-vestiging20 in de buurt van het Paduwaplein. 

Het andere probleem dat in de openbare ruimte van de wijk Paduwa is geconstateerd, beperkt zich 

tot de Oleandergaard, maar werd door verschillende bewoners en beroepsbeoefenaren gemeld. 

Deze sociale woonwijk bestaat hoofdzakelijk uit flats die door bejaarden worden bewoond. Het is 

ook een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de omliggende wijken. De regelmatige aanwezigheid 

van deze jongeren stoort de buurtbewoners omdat zij lawaai maken, vooral na 22 uur.  

 "Ik weet niet hoe ik jongeren bewust kan maken. We moeten iets vinden om hen bewust te 

maken. En voor mij is er een gebrek aan infrastructuur voor hen. Een plek waar ze zich op 

hun gemak kunnen voelen. ” 

Inwoonster, 27 jaar oud 

Stedelijke voorzieningen 

De respondenten vinden het zeer positief dat er veel groene ruimten in de gemeente zijn. Zij 

waarderen de voor iedereen toegankelijke sportfaciliteiten in het park rond het sportcomplex, en 

zouden die ook graag op andere plaatsen in Evere zien. Zij wezen echter op een algemeen gebrek 

aan stedelijke voorzieningen in de openbare ruimte en slecht onderhoud van de reeds aanwezige 

voorzieningen. De openbare voorzieningen die als onvoldoende worden genoemd, zijn 

voornamelijk afvalbakken, bankjes, speelruimtes en verlichtingspalen. Dit was het geval in alle 

                                                                 

20 Sociale noodvoorziening voor mensen zonder onderdak. 
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onderzochte buurten. Afgezien van de algemene overwegingen met betrekking tot Evere, lijken de 

voorzieningen in de deelwijk Germinal een bijzonder geval te vormen. 

 "In Germinal gaan mensen niet veel uit in vergelijking met andere buurten. Maar als 

daarbovenop de banken smerig zijn, niet vervangen worden, en er geen vuilnisbakken zijn 

in de openbare ruimte... ”  

Beroepsbeoefenaar Gemeenschapswerk 

Professionals uit het gemeenschapswerk die diagnoses hebben gesteld in de buurten waar zij 

werken, hebben gewezen op de slechte infrastructuur in de openbare ruimte. Ze willen de 

reflecties over dit onderwerp kunnen ondersteunen en de bewoners helpen om zich de ruimten 

opnieuw toe te eigenen door middel van participatieve projecten. 

“Er zijn niet genoeg speelruimtes voor kinderen in Hoog-Evere. Deze zijn zeker niet 

toereikend en ook onvoldoende onderhouden en aangepast aan de behoeften. En eigenlijk 

zijn ze niet erg druk. Als ik daar naartoe ga, is mijn zoon vaak alleen. ” 

Inwoonster, 41 jaar oud 

Netheid van de openbare ruimte 

Meer dan een derde van de respondenten (6 beroepsbeoefenaren en 6 bewoners) maakte 

melding van de aanwezigheid van afval in de openbare ruimte. Het gaat onder meer om de 

ophoping van afval rond openbare vuilnisbakken en glasbakken, afval in groene zones, enz. Dit 

afval trekt ongedierte aan, zoals ratten en insecten. 

“Er zou meer netheid moeten zijn. De situatie is ronduit walgelijk geworden. Bovendien geldt 

dat over het algemeen voor Evere. Of je nu in Hoog- of Laag-Evere woont, het is een 

algemeen probleem. Er zijn overal plekken voor sluikstorten. Mensen gooien allerhande 

voorwerpen weg. ” 

Inwoonster, 63 jaar oud 

Het gebrek aan openbare vuilnisbakken zou een van de oorzaken kunnen zijn. Er wordt ook 

melding gemaakt van overlast zoals het buitenzetten van vuilnisbakken buiten de geplande tijden 

en sluikstorten. Er zijn echter oplossingen die worden aangeboden door Brussel-Netheid en een 

gemeentelijk afvalverwerkingscentrum, maar deze worden beschreven als moeilijk toegankelijk 

zonder wagen. 

Een andere oorzaak van het gebrek aan openbare netheid is het dumpen van huisvuil door mensen 

die buiten het Brusselse Gewest wonen, waar vuilniszakken veel duurder zijn. 

De respondenten wijzen echter op de vele inspanningen die op gemeentelijk niveau zijn geleverd 

om de netheidsproblemen aan te pakken. Ook burgerprojecten werden gesteund, zoals de 

“Bal’Evere”, opruimacties die inwoners samenbrengen om afval in de openbare ruimte te 

verzamelen, of een netheidsproject met jongeren in de deelwijk Destrier (een project dat werd 

onderbroken vanwege Covid). Ze blijven er echter bij dat het probleem blijft bestaan. 
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Medisch, sociaal en commercieel aanbod  

Medisch aanbod 

Algemene bevindingen 

Aanbod ziekenhuizen 

Er zijn geen ziekenhuizen in Evere. Voor de inwoners en beroepsbeoefenaren van Evere lijkt er 

echter geen probleem te zijn wat medische afspraken betreft. Er zijn verschillende ziekenhuizen 

aanwezig in de buurtgemeenten van Evere. Ze hebben voornamelijk betrekking op het ziekenhuis 

Paul Brien in Schaarbeek en de Cliniques universitaires Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Ze betreurden het echter dat zij in de gemeente geen Spoeddienst aantroffen, noch in het 

ziekenhuis, noch in de huisartsenpost.  

Huisartsen  

In twee van de drie bestudeerde wijken, Laag-Evere en Leopold III-laan, hebben de 

ondervraagden verklaard dat ze geconfronteerd worden met een tekort aan huisartsen. Deze 

constatering komt zowel van bewoners als van sociale en gezondheidswerkers. De enige wijk die 

niet onder dit tekort lijkt te lijden is de wijk Paduwa, hetgeen overeenkomt met de statistieken 

over het aantal artsen per inwoner.  

“Er is een probleem met de huisartsen. Er zijn er niet genoeg, en de huisartsen die er zijn 

hebben geen plaats voor nieuwe patiënten. Mijn huisarts gaat binnenkort met pensioen en 

ik kan geen nieuwe dokter vinden. Vooral omdat ik een dokter nodig heb die 

geconventioneerd is. ” 

Inwoner, 58 jaar oud 

Zoals uit deze getuigenis blijkt, leggen de bewoners vooral uit hoe moeilijk het is om een nieuwe 

huisarts te vinden nadat hun vorige huisarts zijn activiteiten is gestopt. Ze maken zich zorgen over 

het feit dat verschillende artsen in Evere de pensioengerechtigde leeftijd naderen en vrezen dat ze 

niet gemakkelijk een huisarts zullen vinden die hen als patiënt zal aanvaarden. Volgens hen nemen 

veel artsen in Evere of in de naburige gemeenten geen nieuwe patiënten meer aan. 

De gezondheidswerkers merken ook op dat veel huisartsen bijna met pensioen zijn en dat 

vervanging door nieuwe artsen moeilijk is. Ze zijn bezorgd over de gevolgen van deze situatie voor 

de gezondheid van de inwoners van Evere, maar ook voor hun beroepspraktijk. De behoefte aan 

huisartsen werd nog groter door de gezondheidscrisis gekoppeld aan Covid-19. De 

gezondheidswerkers werden aan het begin van de gezondheidscrisis geconfronteerd met een 

toegenomen vraag naar afspraken voor symptomen die met het coronavirus in verband konden 

worden gebracht, alsook verzoeken om medische attesten of PCR-tests.  
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“Er is behoefte aan huisartsen. Er worden geen nieuwe patiënten meer aangenomen en elke 

dag worden verschillende verzoeken afgewezen. Bovendien gaan over twee jaar twee artsen 

bijna met pensioen. En het is moeilijk om nieuwe dokters te vinden. Er zijn de afgelopen jaren 

veel artsen met pensioen gegaan, dus hebben we in 2020 veel nieuwe aanvragen gehad. 

Vroeger namen we patiënten aan binnen een straal van één kilometer, nu moeten ze echt 

bijna tegenover het medisch centrum wonen om te worden aanvaard. Onze planning staat 

altijd zeer vol en we hebben dus geen mogelijkheid om nieuwe patiënten aan te nemen. Met 

Covid namen veel mensen die geen dokter hadden contact met ons op omdat ze symptomen 

hadden en een dokter nodig hadden. ”  

Gezondheidswerker 

Voor de ondervraagde volksvertegenwoordigers is het moeilijk om jonge huisartsen aan te 

moedigen zich in Evere te vestigen. Het tekort aan huisartsen doet zich ook voor op het gebied 

van de preventieve geneeskunde, aangezien ze melden dat het moeilijk is om artsen te vinden voor 

consulten van ONE en voor medisch schooltoezicht. 

"Het echte probleem is om dokters aan te trekken. En we worden geconfronteerd met een 

publiek dat zoekt naar “huisartsen”. De medische centra zullen u vertellen, dat ze verzadigd 

zijn. Door mensen ervan te weerhouden naar de dokter te gaan, behandelen ze zichzelf niet. 

En als ze toch naar de dokter gaan, worden ze vaak doorverwezen naar de spoeddienst, met 

veel ernstiger problemen dan wanneer we aan preventieve of communautaire geneeskunde 

hadden kunnen doen. Het vinden van een arts voor de permanentiedienst van ONE is een 

echte catastrofe. Voor het medisch schooltoezicht is het moeilijk om een arts te vinden die 

bereid is om de medische bezoeken te komen afleggen. ”  

Verkozenen 

 

Fysiotherapeuten 

Voor gezondheidswerkers is de vraag naar fysiotherapie groter dan het beschikbare aanbod in 

Evere. Hun patiënten moeten soms enkele weken wachten op een afspraak. 

“Het duurt lang om een afspraak te krijgen, soms 2 tot 3 weken, wat vervelend kan zijn als 

patiënten pijn hebben. Zelfs als we mensen doorverwijzen naar een andere fysiotherapeut, 

bellen ze ons soms terug met de mededeling dat ze daar ongeveer dezelfde tijdsindicatie 

krijgen. ” 

Gezondheidswerker 

Dit werd niet gemeld door de inwoners. 

Wijkgezondheidscentra 

De gemeente Evere telt vier wijkgezondheidscentra. Drie van deze centra zijn gevestigd in de wijk 

Laag-Evere, en een vierde is begin 2022 geopend in de Leopold III-wijk. Het oudste van deze 

medische centra is het “Maison Médicale d’Evere”, dat een systeem met betaling per behandeling 

aanbiedt, terwijl de andere centra hebben gekozen voor een forfaitair betalingssysteem. Er is geen 

medisch centrum in de gemeente dat onder de bevoegdheid van de overheid valt.  

Voor de inwoners is het onderscheid tussen een wijkgezondheidscentrum en een medisch centrum 

niet duidelijk.  
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Geestelijke gezondheid 

In de gemeente Evere is er een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, het Sas, dat ten 

noorden van de wijk Laag-Evere ligt.  

Voor de ondervraagde beroepsbeoefenaren is er een gebrek aan beschikbare plaatsen in de centra 

voor geestelijke gezondheidszorg. Ze melden dat het gaat om een situatie die niet specifiek is voor 

de gemeente, maar zich voordoet in de volledige regio en zelfs in België. 

Deze stand van zaken is nog verergerd door de gezondheidscrisis met Covid-19. Volgens 

deskundigen heeft dit geleid tot een grotere behoefte aan psychologische ondersteuning bij de 

bevolking, met name bij mensen die lijden aan eenzaamheid en isolement. De professionals uit het 

gemeenschapswerk meldden ook dat zij in de afgelopen twee jaar verschillende projectleiders 

hebben verloren door psychologische uitputting als gevolg van de gezondheidssituatie. 

De beroepsbeoefenaren wijzen op de moeilijkheden die zij ondervinden bij het vinden van plaatsen 

voor hun cliënten in centra voor geestelijke gezondheidszorg, en op de energie die ze in deze 

zoektocht stoppen. Zij zouden graag instrumenten zien die hun een duidelijk beeld geven van de 

beschikbare plaatsen in de regio.  

“In heel België kan worden vastgesteld dat er sprake is van een gebrek aan toegang tot 

geestelijke gezondheidszorg. We hebben wachtlijsten, particuliere zorg is extreem duur, 

geestelijke gezondheidsdiensten en agenda's zijn overboekt. In feite is er geen alternatief. 

Er is wat “eerstelijnshulp”, maar dan gaat het om 5 of 6 vergoede sessies en eigenlijk is dat 

niets. Er moet bijna wekelijks toezicht zijn op de plaatsen in elk centrum. Wij besteden soms 

onze tijd aan het bellen van 5, 6, 7, zelfs 10 centra om zelfs maar een eerste gesprek te 

kunnen inplannen, om te zien of er een plaats is. Ik heb alle diensten één voor één gebeld! Ik 

heb niet de moed om elke maand opnieuw te bellen en te zeggen "heeft u weer plaats of 

niet? ” 

Maatschappelijk werker 

Tijdens de interviews werd door de inwoners geen melding gemaakt van voorzieningen voor 

geestelijke gezondheidszorg. 

Wijk Laag-Evere 

Zoals hierboven vermeld, bevinden de drie medische centra in Evere zich in de wijk Laag-Evere. 

De respondenten in deze buurt zien deze aanwezigheid als een voordeel, maar vinden dat zij 

overbelast zijn en weinig nieuwe inschrijvingen aanvaarden.  

“Op een gegeven moment hadden we een verzoek van een medisch centrum in Sint-Gillis 

dat zich in Evere wilde vestigen. [...] Ik nam contact op met het medisch centrum in Evere, 

dat ons smeekte: ‘alstublieft, laat ze open gaan want we kunnen het niet meer aan’. ” 

Professionals op het gebied van preventie 

  



 

 
113 

Wijk Leopold III 

De wijk Leopold III werd door de respondenten aangewezen als de wijk met de minste medische 

voorzieningen. Het is voor hen moeilijker om een afspraak met een huisarts te maken dan in andere 

buurten.  

Deze situatie is bijzonder acuut in de deelwijk Germinal, omdat het zeer ingesloten is. Ze hopen 

dat de opening van een medisch centrum (Maison Médicale Rive) in deze subwijk begin 2022 hier 

iets aan zal veranderen. 

Wijk Paduwa 

De respondenten uit de wijk Paduwa gaven te kennen minder moeilijkheden te ondervinden om 

een afspraak bij de huisarts te maken dan de respondenten uit andere wijken. Zij kunnen zich 

gemakkelijk verplaatsen naar de medische centra van Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek. 

Anderzijds betreuren zij de sluiting (aangekondigd als tijdelijk, doch met een duur van enkele 

maanden) van het filiaal van de Socialistische Mutualiteit aan de Leuvensesteenweg.  

Sociaal aanbod 

Algemene bevindingen 

Werkgelegenheid 

De belangrijkste diensten voor arbeidsvoorziening die door de respondenten worden genoemd, 

zijn Actiris, het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) en de dienst voor socio-

professionele inschakeling (SPI) van het OCMW. 

Ondanks de aanwezigheid van een Actiris-filiaal in de gemeente en een gemeentelijke dienst voor 

economische promotie (Proméco), die af en toe evenementen in verband met werkgelegenheid 

organiseert, wijzen maatschappelijke werkers op een gebrek aan ondersteunende diensten bij het 

zoeken naar werk in Evere. 

“Ik heb vaak van huurders gehoord dat er niet genoeg jobdiensten zijn. Ik heb vaak gehoord 

dat er niet veel keuze is in de gemeente Evere. Of het nu gaat om socio-professionele 

inschakeling of iets anders. Er zijn er veel die naar Schaarbeek verhuizen. ” 

Deskundige sociale cohesie 

Er is namelijk geen algemene eerstelijnsdienst die praktische hulp biedt bij het opstellen van cv's 

en sollicitatiebrieven, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en het gebruik van digitale 

technologieën bij het zoeken naar werk. Deze professionals verwijzen mensen met dit soort vragen 

door naar diensten die niet gespecialiseerd zijn op dit gebied, zoals het Sociaal Huis in Evere.  

“We krijgen veel verzoeken uit de 1ste lijn om advies over het opstellen van documenten voor 

de sollicitatie en het gebruik van digitale technologieën bij het zoeken naar werk. En dat 

geldt niet alleen voor een publiek met een digitale kloof. ” 

Professionals op het gebied van tewerkstelling 
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Er is ook geen enkele dienst van algemeen belang in de gemeente die niet uitsluitend bestemd is 

voor begunstigden van het OCMW.  

Kinderopvang 

De kwestie van de kinderopvang werd door vijf beroepsbeoefenaren en vijf bewoners aan de orde 

gesteld. Het gaat om twee verschillende realiteiten: beschikbare plaatsen in de kinderopvang en 

toegang tot ad-hocopvangsystemen. 

Wat crèches betreft, merkten de respondenten op dat het, ondanks het grote aantal crèches in 

Evere, moeilijk voor hen is om een plaats voor hun kind te vinden tegen een betaalbare prijs. 

Ouders zouden graag zien dat hun kinderen bij voorkeur in een gemeentelijk kinderopvangcentrum 

worden geplaatst, maar zeggen dat deze overvol zijn. Ze wenden zich vervolgens tot particuliere 

crèches, die talrijker zijn maar kleinere structuren en hogere prijzen bieden. 

“Mensen kwamen regelmatig naar ons toe met de vraag: ‘Kan u bemiddelen bij de afdeling 

onderwijs, zodat we uiteindelijk een plaats in een gemeentelijke kinderopvang kunnen 

krijgen? Want particuliere crèches zijn duur of er zijn geen plaatsen beschikbaar. Maar, en 

dat moet ook gezegd worden, zelfs de gemeentelijke kinderopvangcentra zijn een beetje 

overbevolkt. Er is een gebrek aan kinderopvang tegen redelijke prijzen. Omdat €500 of €600 

per maand om je kind een goede opvangplaats te bieden onredelijk is. ”  

Professionals op het gebied van preventie 

Voor hun oudere kinderen verklaarden de respondenten ook dat ze moeilijkheden ondervonden 

bij het vinden van tijdelijke kinderopvang. Dat gold met name voor respondenten die sociaal-

economische moeilijkheden ondervonden. Gebruik maken van het bestaande aanbod is vaak te 

duur voor hen. Ze kunnen een beroep doen op de solidariteit van andere ouders, maar doen dit 

liever niet te regelmatig. Tijdens de schoolvakanties kan het ook om financiële redenen moeilijk 

zijn kinderen in te schrijven voor cursussen. 

“Soms, als ik de hele woensdagmiddag moet werken, heb ik niemand om op mijn kinderen 

te passen. Ik heb moeite mensen te vinden. Als ik iemand moet vinden, moet ik hen per uur 

betalen. Ik had graag meegegaan op een uitstapje, maar als we op uitstap gaan moet ik 

altijd kijken of deze uitstap plaatsvindt tijdens schooltijd. ” 

Inwoonster, 38 jaar oud 

“Ik heb cursussen nodig waarvoor ik de dagen kan kiezen. Hier moeten we mijn kinderen per 

de week inschrijven. €65 per week, met snacks, is te duur. Zelfs als het derde kind voor de 

helft van de prijs wordt opgevangen, is het nog moeilijk. We krijgen hulp, maar dat is één 

keer per jaar, en in de loop van het jaar zijn er minstens 4-5 cursussen. ” 

Inwoonster, 40 jaar oud 

In het verlengde daarvan meldden sommige beroepsbeoefenaren dat ze geconfronteerd worden 

met ouders die sociale of medische afspraken afzeggen, of die met hun kinderen naar de afspraak 

komen, omdat ze geen kinderopvang voor hen kunnen vinden. 
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“Het klopt dat we veel ouders hebben die soms moeite hebben om opvang te vinden voor 

hun kind tijdens de consulatie. We hebben ook steeds meer alleenstaande ouders, dus dat 

kan soms problemen opleveren bij de toegang tot andere diensten, omdat ouders niet naar 

de afspraak voor hun behandeling komen, niet naar een dokter komen, of niet naar een 

psycholoog komen, omdat ze niet weten hoe ze opvang moeten vinden voor hun kind. ” 

Maatschappelijk werker 

Aanbod voor jongeren 

Voor de ondervraagde professionals die in de jeugdsector werken, ontbreekt het aan een Service 

d’Aide en Milieu Ouvert (AMO - Ondersteunende dienst in open omgeving) in Evere. 

Voedselhulp 

De respondenten benadrukten met name het ontbreken van een sociale kruidenierswinkel in 

Evere. Sommige beroepsbeoefenaren melden dat er wordt nagedacht over een gemeenschappelijk 

project om een sociale kruidenierswinkel te openen. 

Wijk Laag-Evere 

De respondenten zijn van mening dat het sociale en culturele aanbod in de wijk Laag-Evere goed 

ontwikkeld is.  

Hulp voor de meest minderbedeelden 

De respondenten wijzen met name op de aanwezigheid van talrijke diensten ten behoeve van de 

minstbedeelden in de wijk Laag-Evere: distributie van voedselpakketten, sociale kledingwinkels, 

gezinsplanning, OCMW, Sociaal Huis. 

“Naast het centrum voor gezinsplanning is er het Sociaal Huis van Evere, alsook het OCMW 

dat in de buurt is gevestigd, en de Vincentiusvereniging. Dus ik denk dat de mensen daar 

over heel wat middelen beschikken. ” 

Maatschappelijk werker 

Aanbod voor jongeren 

De zwarte vlek voor de respondenten uit de wijk is het jongerenaanbod. Hoewel ze wijzen op de 

aanwezigheid van een buurthuis, een jeugdcentrum en scoutinggroepen, zijn ze van mening dat er 

in deze buurt niet genoeg georganiseerde activiteiten voor jongeren worden aangeboden. Ook zijn 

er naar verluidt weinig voorzieningen voor jongeren. De respondenten leggen een verband tussen 

dit gebrek aan voorzieningen voor jongeren en de aanwezigheid van groepen werkloze jongeren 

in de openbare ruimten. De oprichting van de Espace Moreau, waarin een reeks diensten voor 

jongeren in de wijk Paduwa worden samengebracht, lijkt hen een goed idee, maar ze betreuren 

het dat deze activiteiten zo ontoegankelijk zijn vanuit Laag-Evere. 

“Er zijn veel activiteiten voor kinderen, maar niet na een bepaalde leeftijd. Dat is het enige 

dat ik een beetje jammer vind, want de jongeren worden echt vergeten. ” 

Inwoonster, 38 jaar oud 
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Aanbod voor senioren 

Er zijn verschillende organisaties in de buurt die sociale en culturele activiteiten voor senioren 

aanbieden. Het aanbod voor senioren in de wijk Laag-Evere wordt als interessant en voldoende 

uitgebreid beschouwd.  

Wijk Leopold III 

De wijk Leopold III wordt voorgesteld als een wijk met een algemeen gebrek aan diensten. Er zijn 

weinig sociale voorzieningen. 

Dit treft vooral de deelwijk Germinal. Omwille van de geografische complexiteit van de wijk is 

Germinal ingesloten, en de mensen die er wonen moeten een lange weg afleggen, in een 

ingewikkelde context wat mobiliteit betreft, om toegang te krijgen tot sociale diensten. 

Hulp voor de meest minderbedeelden 

Er zijn geen diensten die specifieke hulp bieden aan de meest minderbedeelden in deze wijk: geen 

sociale kledingwinkels, geen distributie van voedselpakketten. 

De beroepsbeoefenaren betreuren dit des te meer omdat in de wijk Leopold III een groot aantal 

sociale woningen is gevestigd. 

Kinderopvangcentra 

Er zijn vijf crèches in deze wijk, waaronder twee gemeentelijke kinderopvangcentra zijn. De 

respondenten lijken tevreden met dit aanbod, ondanks de vaststelling dat het over het algemeen 

moeilijk is een plaats te vinden in een crèche in Evere. 

Aanbod voor senioren 

Het enige aanbod van sociale en culturele activiteiten speciaal voor senioren in de wijk is het 

Buurthuis Germinal. 

Aanbod voor jongeren 

Voor de bevraagden zijn de sportclubs in het Sportcomplex de belangrijkste bron van activiteiten 

voor jongeren in de wijk Leopold III. Zij merken echter op dat een deelname aan sportactiviteiten 

kosten met zich meebrengt die niet alle jongeren zich kunnen veroorloven.  

Er worden ook activiteiten voor jongeren georganiseerd door het Buurthuis Germinal. Tenslotte is 

er een scoutinggroep actief in dit gebied. 

De respondenten verklaarden dat zij vonden dat er niet genoeg diensten en activiteiten voor 

jongeren waren. 

Andere bevindingen 

De inwoners van de wijk waarderen de aanwezigheid van het Sportcomplex en de vele sportclubs 

die het herbergt. 
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Wijk Paduwa 

De respondenten vinden het sociale en culturele aanbod in de wijk Paduwa uitermate interessant.  

Hulp voor de meest minderbedeelden 

De respondenten benadrukten de aanwezigheid van verschillende diensten ter ondersteuning van 

de armen in de wijk Paduwa, zoals de distributie van voedselpakketten, tweedehandskleren, 

OCMW-vestigingen, solidariteitswinkels en tweedehandswinkels. 

Kinderopvangcentra 

Zoals aangegeven door de respondenten is Paduwa de wijk met de meeste crèches. Ze betreuren 

het echter dat er slechts één openbare crèche onder hen is. Ze linken dit grote aantal crèches met 

de aanwezigheid van de Leuvensesteenweg, een as die het mogelijk maakt snel Evere te 

doorkruisen om Schaarbeek en het stadscentrum te bereiken. Voor hen zijn de ouders die hun 

kinderen in deze crèches inschrijven niet noodzakelijkerwijs inwoners van Evere. 

Aanbod voor jongeren 

Sinds 2021 is de wijk Paduwa de thuishaven van het Espace associatif Moreau. Dit collectief 

verenigt Franstalige verenigingen die zich bezighouden met sociale cohesie en jeugdhulpverlening. 

Het gaat onder meer om de Cohésion Sociale d’Evere, het Jeugdhuis Regard, Infor Jeunes, het SIEP 

en creatieve activiteiten die worden georganiseerd door het cultureel centrum Entrela. 

Beroepsbeoefenaren uit de jeugdsector zien de oprichting van deze ruimte als een kans om nieuwe 

onderlinge samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en de zorg voor jongeren te 

vergemakkelijken.  

“De Espace Moreau is een ruimte die het volledige aanbod voor jongeren zal samenbrengen. 

Voorheen, was alles veel uiteenlopender. Omdat het een gesloten ruimte is, hier naast de 

deur, zijn dit mensen die we de iedere dag zien, mensen met wie we zeer nauw kunnen 

samenwerken, die we kunnen doorverwijzen zonder dat de jongeren denken: 1) dat ze in 

actie moeten schieten, want dat voelt aan als iets zeer ingewikkeld voor jongeren; en 2) ze 

moeten geloven “oké, ik heb hem al gezien, als ik naar hem doorverwezen word is dat oké, 

hij is iemand die al successen heeft geboekt bij een vriend van mij, enz.". ” 

Opvoeder 

Het aanbod voor jongeren wordt aangevuld met de aanwezigheid van een tweede jeugdcentrum 

(Jeunesse et Espoir) en activiteiten georganiseerd door het Buurthuis Platon. 

Aanbod voor senioren 

Het aanbod van activiteiten voor senioren wordt ook als interessant en voldoende beschreven.  

Andere bevindingen 

Sommige respondenten merkten op dat het de wijk ontbreekt aan een algemene sociale dienst, 

zoals het Sociaal Huis. 
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Commercieel aanbod  

Algemene bevindingen 

De respondenten verklaren dat de gemeente een aanbod heeft van voedingswinkels voor alle 

budgetten, waaronder goedkope supermarkten. Anderzijds vinden zij het aanbod van 

kledingwinkels te klein. Voor kleding gaan ze naar het centrum van Brussel of naar de handelswijk 

Docks Bruxsel. 

De punten die aan de orde worden gesteld met betrekking tot het commerciële aanbod 

verschillen van de ene wijk tot de andere.  

Wijk Laag-Evere 

De winkels in Laag-Evere worden vaak als onaantrekkelijk beschreven. Voor sommigen zijn er 

weinig plaatselijke winkels. Voor anderen zijn er buurtwinkels, maar dat zijn winkels die 

Marokkaanse of halalproducten aanbieden en, bijgevolg, bestemd zijn voor een te specifiek 

publiek waarmee zij zich niet kunnen vereenzelvigen. Zij tellen ook veel nachtwinkels, die zij in 

verband brengen met een algemene verarming van de bevolking van de wijk. Voor de bevraagden 

is de horeca wel aanwezig, maar niet erg dynamisch. Sommige respondenten verkiezen hun 

aankopen in Schaarbeek te doen. 

“Er is een gebrek aan lokale winkels. Kleinere en meer gevarieerde buurtwinkels, en meer 

dynamische horecazaken. Dit zijn elementen die verband houden met de gezelligheid van de 

wijk. ” 

Inwoner van Laag-Evere, 73 jaar oud 

Wijk Leopold III 

In de wijk Leopold III liggen twee van de grootste winkelcentra van Evere. Deze bevinden zich 

tegenover elkaar op de kruising van de Leopold III-laan en de Vrijetijdslaan.  

De zeer geïsoleerde ligging van de deelwijk Germinal, die hierboven reeds is beschreven, isoleert 

de bewoners echter van het grootste deel van het commerciële aanbod. Momenteel is er slechts 

één winkel, die levensmiddelen aanbiedt uit het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), de 

Baltische Staten, Polen, Roemenië en de Balkanstaten. Deze producten voldoen niet aan de 

behoeften van de meeste bewoners, die zich bijgevolg moeten verplaatsen buiten de deelwijk om 

hun boodschappen te doen. Deze situatie wordt nog verder bemoeilijkt omwille van het feit dat ze 

verklaren dat deze deelwijk moeilijkheden heeft met de mobiliteit. 

“De deelwijk Germinal is volledig afgesloten. Dit deel van Evere staat bijgevolg zeer ver van 

het dienstenaanbod, en daarnaast is toetreding tot het bestaande aanbod zeer complex. [...] 

Als je naar de wasserij moet, voelt het alsof je naar het einde van de wereld moet reizen. Als 

je een brood moet gaan kopen, is er geen enkele bakkerij te vinden in de buurt! Je moet naar 

de Carrefour gaan, of naar het gemeenteplein om een winkel te vinden. De belangrijkste 

vraag van de inwoners is eigenlijk om een buurtwinkel in Germinal te vestigen. ” 

Beroepsbeoefenaar Gemeenschapswerk 
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De respondenten omschrijven het horeca-aanbod in de wijk Leopold III als zwak en ontoereikend. 

De mensen die in dit gebied werken, zeggen dat zij naar andere wijken moeten gaan om tijdens 

hun lunchpauze een afhaalmaaltijd te kunnen kopen. 

Wijk Paduwa 

Het commerciële aanbod van de wijk Paduwa lijkt overeen te komen met de behoeften van de 

inwoners. Er is een cluster van winkels langs de Leuvensesteenweg. 

De bewoners van de Oleandergaard, een deel van de deelwijk Platon waar sociale huisvesting 

speciaal voor bejaarden wordt geboden, verklaarden echter dat ze te ver verwijderd waren van 

het commercieel aanbod. Dit houdt verband met het feit dat het voor mensen in deze 

leeftijdsgroep vaak moeilijk is om zich te verplaatsen omdat ze lijden aan allerhande lichamelijke 

kwaaltjes als gevolg van hun hogere leeftijd. 

 “Ik vind dat we een grote afstand moeten overbruggen om te gaan winkelen. Je moet 

helemaal naar het Paduwaplein gaan. Voor ouderen is dat, denk ik, te ver weg. ” 

Inwoonster, 48 jaar oud 
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Communicatie: een transversale kwestie 

Naarmate de gesprekken vorderden, bleek uit de opmerkingen van de respondenten dat er in de 

gemeente een algemeen gebrek aan informatie en communicatie is.  

Bij de voorstelling van de actieve hulporganisaties (vzw, overheidsdiensten, gezondheidsdiensten, 

enz.) in de verschillende wijken hebben de onderzoekers een gebrek aan kennis van deze 

organisaties vastgesteld: tot hun verbazing kenden de bevraagden deze organisaties helemaal niet 

of waren ze niet op de hoogte van hun opdrachten en diensten.  

Dit gebrek aan kennis kan worden vastgesteld bij de inwoners, maar ook bij de 

beroepsbeoefenaren. De beroepsbeoefenaren verklaarden inderdaad niet altijd te weten naar 

welke specifieke dienst of beroepsbeoefenaar zij hun cliënten moesten doorverwijzen. Zij vinden 

ook dat hun begunstigden vaak moeilijk onderscheid kunnen maken tussen de verschillende 

beschikbare diensten. Met name beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg betreuren het dat zij 

geen medisch vangnet hebben. 

Bovendien meldden de respondenten moeilijkheden bij het vinden van relevante informatie 

wanneer zij daarnaar op zoek waren. Ze weten vaak niet waar ze de informatie kunnen vinden en 

tot welke dienst ze zich moeten wenden. Dit onderzoek vraagt er voldoende tijd aan te besteden 

en vaardigheden op te richten om voornamelijk digitale instrumenten te gebruiken. 

“Je moet echt op zoek naar informatie. We krijgen de relevante informatie niet. Het vereist 

dus heel wat vaardigheden en tijd om de gevraagde informatie te krijgen. ” 

Inwoonster, 61 jaar oud 

Volgens hen bereikt de informatie hen niet gemakkelijk. Ze zijn op de hoogte van het bestaan van 

InfoEvere, een publicatie die elk kwartaal in “alle brievenbussen” wordt verspreid, maar verwijzen 

er niet specifiek naar in de informatiebronnen die ze gebruiken. Ze zouden graag beter 

geïnformeerd worden over de opening en sluiting van diensten en evenementen in Evere. Hierdoor 

zou een algemeen informatieplatform ontbreken. 
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Huisvesting 

Hoewel de kwalitatieve gegevensverzameling op dit niveau reële zorgen van de inwoners van Evere 

over de huisvestingsproblematiek aan het licht bracht, was het in dit stadium niet mogelijk inzicht 

te krijgen in de invloed die deze zorgen hadden op hun levenskwaliteit. Niettemin werd de 

volgende informatie verzameld. 

De bezorgdheid over de huisvesting werd geuit door vier professionals en zes bewoners. Aan de 

hand van deze gegevens kunnen geen algemene opmerkingen over de volledige gemeente Evere 

worden gemaakt, maar kunnen wel belangrijke verschillen tussen de wijken aan het licht worden 

gebracht. 

Wijk Laag-Evere 

De respondenten beschreven de bebouwde omgeving in de Laag-Evere als zone met oudere 

gebouwen, in vergelijking met de bebouwde omgeving in de Hoog-Evere, met een aanzienlijk 

hogere dichtheid van gebouwen. Dit stemt overeen met het feit dat de gemeente Evere is gegroeid 

vanuit Laag-Evere.  

“Dit is het oudste gebouw hier, omdat het de historische kern was. ” 

Inwoner, 65 jaar oud 

De ouderdom van de gebouwen werd in het discours van de bevraagden in verband gebracht met 

gebouwen die problemen van bouwvalligheid en onbewoonbaarheid vertoonden. Ze spreken van 

gebouwen in slechte algemene staat, kapotte raamkozijnen, vochtigheid die schimmelvorming 

veroorzaakt en krappe woonoppervlakken voor het aantal mensen dat er woont. 

 "Er zijn veel vervallen flats. Water dat langs de muren naar beneden loopt, schimmel, half 

afgebroken deuren, en dat met een huur van € 700-800 per maand. Het is ronduit 

schandalig. ” 

Professional uit de hulp voor de meest achtergestelden 

De respondenten vinden dat de huurprijzen voor woningen in deze wijk te hoog zijn in verhouding 

tot de kwaliteit van de woningen. Ze maakten herhaaldelijk melding van een verandering in het 

type woningen in de afgelopen jaren, waarbij veel eengezinswoningen zijn opgedeeld in meerdere 

flats. Dit is volgens hen te wijten aan het feit dat de eigenaars hun huurinkomsten willen verhogen 

en dat is op zich gedeeltelijk de oorzaak van een algemene verarming van de bevolking van de wijk, 

doordat gezinnen met lagere inkomens worden aangetrokken die zich geen huis kunnen 

veroorloven. 

De sociale woningen in deze wijk bevinden zich hoofdzakelijk in de deelwijk Picardie. 

Hoog-Evere 

In Hoog-Evere wordt het gebouwenbestand als minder dicht beschreven doordat er meer groene 

ruimten te vinden. Dit gebied heeft zich later ontwikkeld dan Laag-Evere, en de woningen die er 

staan zijn recenter. De respondenten meldden geen problemen in verband met 

onbewoonbaarheid of bouwvalligheid van gebouwen, zoals dat wel het geval was in Laag-Evere. 
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De respondenten benadrukten vooral dat het gebied voortdurend in verandering is, als gevolg van 

de talrijke bouwprojecten. Ze verklaren bezorgd te zijn over de ontwikkelingen die zij associëren 

met de aanwezigheid van deze nieuwe woningen. Ze vrezen de daaruit voortvloeiende 

demografische groei, met name omdat ze bang zijn voor het verlies van de “kleine dorpsgeest” die 

ze zo sterk waarderen in Evere. Ze vrezen ook dat het dienstenaanbod en de ontwikkeling van het 

grondgebied niet in die zin zullen worden ontwikkeld en niet meer aan de behoeften van alle 

inwoners zullen kunnen voldoen. Ze wijzen op het verlies van de groene ruimten die oorspronkelijk 

te vinden waren op de plaats van de nieuwe gebouwen. Tot slot wijzen ze erop dat de nieuwe 

woningen meestal luxewoningen zijn waarvoor de huurprijzen zeer hoog lijken te zijn.  

"Binnenkort kunnen onze eigen kinderen niets meer kopen in Evere. ” 

Inwoner, 62 jaar oud 

Zij vrezen dat hierdoor een sociaal-economische tweedeling zal ontstaan tussen de nieuwe 

bewoners van de wijk en de mensen die er al lange tijd wonen. Deze vrees is des te groter omdat 

het percentage sociale woningen in Hoog-Evere veel hoger ligt dan het gewestelijk gemiddelde. 

Volgens de bevraagden worden de huurprijzen in Hoog-Evere opgedreven door de aanwezigheid 

van verschillende internationale instellingen (NAVO, Europese Commissie) en IT-bedrijven in de 

buurt. Veel van de mensen die in deze instellingen en bedrijven werken, wonen in Evere en voor 

sommigen van hen wordt hun huur betaald door de werkgever. De aanwezigheid van deze 

instellingen en bedrijven is ook de oorzaak van een groot verloop van inwoners, aangezien hun 

werknemers uit het buitenland slechts voor een beperkte duur in België verblijven, met name voor 

opdrachten die over het algemeen korter zijn dan drie jaar. 

 “Ik heb lang gezocht naar een flat in Evere, maar het is erg duur. Sommigen zeggen dat het 

komt omdat de Europese Commissie in de buurt ligt, en omdat er particuliere accommodatie 

is die een kamer verhuurt voor €1.200. Dus iedereen volgt dezelfde prijzen. Er zijn veel 

nieuwe woonwijken die erg duur zijn. Voor een studio betaal je al snel €850. ” 

Inwoner, 31 jaar oud 

  



3de stap

Kwalitatief  
communautair  
diagnoseproces



 

 
124 

Na de analyse van de tijdens de vorige kwalitatieve analyse gemaakte opmerkingen en de 

vaststelling van vijf prioritaire thema's, werd een tweede fase van kwalitatieve 

gegevensverzameling uitgevoerd. Doel van deze fase was inzicht te krijgen in de determinanten 

van deze problemen, d.w.z. de oorzaak ervan, alsmede in de gevolgen voor de kwaliteit van het 

bestaan van de inwoners van Evere.  

Methodologie 

Selectie van thema's 

Alle bovengenoemde onderwerpen zijn in de vergadering van het begeleidingscomité van 

september 2021 aan de orde gekomen. Er werd besproken of deze thema’s al dan niet konden 

worden uitgediept tijdens het daarna geplande kwalitatieve communautaire diagnoseproces. 

Hieronder volgen de resultaten van deze bespreking. 

Geselecteerde thema's 

In overleg met het begeleidingscomité werd besloten de volgende onderwerpen nader te 

onderzoeken om inzicht te krijgen in de determinanten en gevolgen ervan: 

 Mobiliteit 

 Openbare ruimte, met uitzondering van de kwestie van de netheid van de openbare 

ruimte 

 Sociale en medische diensten 

 Communicatie 

Na rijp beraad hebben de onderzoekers, gezien het belang van het huisvestingsvraagstuk, het 

gebrek aan beschikbare statistische gegevens en de tijd die nodig is om dit thema goed te 

bestuderen, en omwille van de geplande tijd voor de sociale en gezondheidsdiagnose en de 

noodzaak om vooruitgang te boeken voor de andere vraagstukken, besloten deze analyse uit te 

stellen en in de loop van het jaar 2022 met een specifieke diagnose van de huisvesting te starten. 

Niet weerhouden thema’s  

Naast de hierboven genoemde thema’s zijn nog twee andere thema’s in belangrijke mate aan de 

orde gesteld door de mensen die tijdens de eerste fase van de kwalitatieve gegevensverzameling 

zijn bevraagd: de netheid van de openbare ruimte en het commerciële aanbod. De mogelijkheid 

om de determinanten en gevolgen van deze onderwerpen te onderzoeken werd besproken met 

het begeleidingscomité, maar uiteindelijk werd besloten ze niet verder te onderzoeken omdat ze 

te ver afstaan van de taken van het OCMW.  

Het begeleidingscomité beveelt aan dat informatie over deze kwesties wordt doorgegeven aan 

de lokale instanties. 
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Selectie van doelgroepen 

Op basis van de bevindingen met betrekking tot elk van de geselecteerde thema's, met 

uitzondering van de huisvestingsthema's, waarvoor later een specifieke diagnose zal worden 

gesteld, zijn onderzoeksvragen geformuleerd die grondiger moeten worden onderzocht. Deze 

vragen werden vervolgens gekoppeld aan de doelgroepen die in het bijzonder met dit thema te 

maken hebben en aan de beroepsbeoefenaren die kunnen helpen om hen te bereiken. Er werden 

drie doelgroepen geïdentificeerd:  

 jongeren (15-25 jaar) 

 gezinnen met kinderen 

 en senioren (65 jaar en ouder). 

Verzamelen van gegevens 

De verzameling van kwalitatieve gegevens bij deze drie doelgroepen vond plaats via verschillende 

evenementen: 

 Twee focusgroepen bij de “Dienst Gezinshulp” van het OCMW: Op 9 november 2021, 

tijdens twee teamvergaderingen bij de Dienst Gezinshulp van het OCMW, organiseerden 

de onderzoekers twee focusgroepen met gezinshulpen, maatschappelijk werkers en het 

diensthoofd. Het doel was informatie in te winnen bij beroepsbeoefenaren die in direct 

contact staan met een populatie die moeilijk te bereiken is bij de diagnose: 70-plussers 

die zich in een precaire situatie bevinden en sterk verzwakt zijn op sociaal en 

gezondheidsvlak. Daartoe werd een gespreksgids opgesteld.21 De eerste focusgroep telde 

8 respondenten, de tweede 10. Elke focusgroep duurde ongeveer 45 minuten.  

 Een door de gemeente Evere georganiseerde workshop om een diagnose van de sociale 

cohesie te stellen: in het kader van de door het gemeentebestuur gestelde diagnose van 

de werkzaamheden op het gebied van de sociale cohesie in Evere werden de 

onderzoekers uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop waaraan professionals 

op het gebied van de sociale cohesie die in de gemeente werkzaam zijn, hebben 

deelgenomen. Dit evenement was de ideale gelegenheid om met deze 

beroepsbeoefenaren in contact te komen en informatie in te winnen.  

 Een focusgroep in het "P'tit Resto" in Germinal: het "P'tit Resto" van het OCMW in de 

deelwijk Germinal biedt verschillende keren per week maaltijden aan tegen sociale 

prijzen. Op 10 november 2021 deelden de onderzoekers een maaltijd met de aanwezigen. 

Daarna werd een focusgroep georganiseerd aan de hand van een gespreksgids.22 Aan deze 

focusgroep namen vier personen deel: drie inwoners van de wijk Germinal, tussen 73 en 

76 jaar oud, en de projectleider van het OCMW die verantwoordelijk is voor het “P’tit 

Resto”. Deze focusgroep duurde 1u15. 

 Een wandeling met politieagenten: om de problemen in verband met de openbare 

ruimte beter te begrijpen, volgde één onderzoeker twee politieagenten tijdens hun 

ochtendronde op 16 november 2021. Het hoofddoel was de inwoners, vooral jongeren, 

te kunnen ondervragen door hen samen met de politie te ontmoeten. Helaas waren de 

weersomstandigheden (koud en regenachtig) niet bevorderlijk voor dit soort gesprekken 

                                                                 

21 Zie bijlage 8. 

22 Zie bijlage 9. 
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en konden we het beoogde publiek niet ontmoeten. Desalniettemin konden de 

onderzoekers dankzij deze ochtend die zij met professionals in het veld hebben 

doorgebracht, informatie verzamelen over de openbare ruimte door met hen te praten. 

 Gesprekken op straat met voorbijgangers: van 29 november tot 23 december 2021 zijn 

de onderzoekers naar voorbijgangers in de straten van Evere getrokken om hen te 

interviewen, individueel of in kleine groepjes van maximaal 4 personen, aan de hand van 

een gespreksgids.23 Om deze ontmoetingen optimaal te benutten, hebben de 

onderzoekers voorrang gegeven aan de woensdagochtendmarkt in de Deknoopstraat en 

aan het kinderfestival dat op 8 december door het OCMW werd georganiseerd. 

Vervolgens wonnen ze meer informatie in door verscheidene bezoeken te brengen aan 

de deelwijken waarover informatie ontbrak. Op die manier werden 25 gezinnen met 

kinderen, 9 jongeren van 15 tot 25 jaar en 6 senioren van 65 jaar en ouder ondervraagd.  

 Verspreiding van een kwalitatieve vragenlijst onder jongeren in het Jeugdhuis Regard: 

om een publiek van jongeren tussen 15 en 25 jaar te ondervragen, wilden de 

onderzoekers een World Café organiseren in het Jeugdhuis Regard. Helaas hebben de 

maatregelen die de regering heeft genomen om de Covid-19 pandemie in te dammen, de 

concrete uitvoering van dit project verhinderd. Het Jeugdhuis Regard stelde toen voor om 

een kwalitatieve vragenlijst24 te verspreiden onder de jongeren die naar het centrum 

afzakten. Er werden twaalf vragenlijsten ingevuld. Deze nieuwe organisatie introduceerde 

een belangrijk selectievooroordeel omdat de respondenten op de vragenlijst allemaal 

studenten waren en naar het Espace Moreau kwamen om een studiezaal te gebruiken.  

De respondenten op deze evenementen spraken enkel Frans. 

De resultaten van deze kwalitatieve gegevensverzameling zullen thematisch worden 

gepresenteerd en vervolgens aan de hand van de onderzoeksvraag waarop zij betrekking hebben. 

Niet alle onderzoeksvragen werden daarbij beantwoord. Alleen de onderzoeksvragen waarop de 

respondenten een antwoord gaven, zullen hieronder worden uitgewerkt. 

  

                                                                 

23 Zie bijlage 10. 

24 Zie bijlage 11. 
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Mobiliteit 

Openbaar vervoer 

Reflectie op basis van de bevindingen 

Bevindingen 

Laag-Evere Hoog-Evere 

 Goed bediend 

 Intensief gebruik in de richting van Schaarbeek 

 Geen “verbindingen” tussen Hoog- en Laag-Evere 

 Te lange verplaatsingen binnen de gemeente 

 Indirecte en dus tijdrovende verplaatsingen naar 

andere gemeenten 

Onderzoeksvragen 

 Welk plan bestaat er voor het openbaar vervoer?  

 Welke belemmeringen bestaan er voor het gebruik van de NMBS en De Lijn? 

 Aan welke verplaatsingen is er het meest behoefte?  

 Hoe groot is de bereidheid het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de wagen?  

Betrokken publiek 

 Alle inwoners van Evere. 

Welke belemmeringen bestaan er voor het gebruik van de NMBS en De Lijn? 

Volgens de respondenten die het openbaar vervoer gebruiken, is het logisch dat verplaatsingen 

binnen het BHG verlopen via de MIVB. Omdat ze gewend zijn aan deze vervoersmaatschappij en 

haar visuele codes, lijken de lijnen gemakkelijker te gebruiken dan andere. Bovendien hebben ze 

vaak een abonnement waarmee ze alleen via de MIVB kunnen reizen. 

Daarnaast zijn er nog heel wat andere hindernissen die het gebruik van De Lijn in de weg staan. 

In de eerste plaats associëren de inwoners het gebruik van De Lijn met busreizen naar Vlaanderen. 

Ze zijn niet of nauwelijks van plan het te gebruiken om zich te verplaatsen dor Evere of het BHG . 

Ten tweede zijn de deelnemers, die meer gewend zijn aan de MIVB, niet vertrouwd met De Lijn, 

vooral niet met de visuele codes, en aarzelen ze om het vervoer ervan te gebruiken, zelfs als ze 

weten dat hun reis daardoor sneller zal verlopen. Ze vermeldden bijvoorbeeld dat ze de 

dienstregeling niet kenden, niet wisten waar ze die moesten vinden en dat er geen dynamische 

borden aan de haltes stonden waardoor ze kunnen weten wanneer de volgende bus komt. Zij 

maken dan ook melding van lange wachttijden aan haltes. Voor niet-Nederlandstaligen lijkt de 

vermeende taalbarrière een extra obstakel te zijn. 
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Evenmin worden reizen via de NMBS mentaal in verband gebracht met reizen binnen het BHG. De 

respondenten verklaren dat ze de trein bijna uitsluitend gebruiken om zich buiten het Brussels 

Gewest te verplaatsen, om hun familie te bezoeken of om naar zee te gaan. 

Het gebruik van treinen werd ook bemoeilijkt door het ontbreken van dynamische 

dienstregelingsborden in het station van Evere. Tot slot verklaarden senioren dat de perrons van 

de stations Evere en Bordet voor hen moeilijk toegankelijk waren. Ze bevinden zich onder 

straatniveau en moeten een trap af of een hellingbaan op die zij te steil vinden om gemakkelijk 

naar beneden te kunnen. 

Tot slot hebben Ll.-begunstigden recht op gratis reizen in het MIVB-net. Ze maken dus geen gebruik 

van de diensten van De Lijn of de NMBS waarvoor ze zouden moeten betalen. 

Aan welke verplaatsingen is er het meest behoefte?  

Het openbaar vervoer wordt gebruikt om naar het werk of naar school te gaan, maar ook om naar 

medische afspraken in het ziekenhuis Paul Brien te gaan. De respondenten verklaarden ook dat zij 

het openbaar vervoer gebruiken om naar winkels buiten Evere te gaan om voedsel of kleding te 

kopen.  

Senioren en professionals die met senioren werken, zijn zich ervan bewust dat het gebruik van 

het openbaar vervoer voor deze groep veel problemen oplevert. Ze hebben vooral te maken met 

fysieke moeilijkheden bij het bewegen. Het ging onder meer om de verplichte wandeling naar een 

bus- of tramhalte en het feit dat ze van mening waren dat ze lang moesten wachten aan de halte 

voordat de bus arriveerde, de moeilijkheden om uit een bus te stappen vanwege de hoogte van 

het voertuig, de weigering van sommige buschauffeurs om het voertuig te laten zakken om het 

uitstappen te vergemakkelijken ondanks de vraag van de oudere persoon om dit te doen, en de 

moeite die het kostte om toegang te krijgen tot de perrons van de NMBS. Bovendien vonden ze 

het ook moeilijk om grote boodschappen te doen, omdat ze hun aankopen in de bus moet 

meenemen en ze vervolgens van de halte naar huis moet zien te krijgen. Bovendien durfden 

sommigen van het openbaar vervoer niet te nemen uit angst om ‘s nachts door slecht verlichte 

straten te moeten terugkeren. 

Wijk Laag-Evere  

Net als in de eerste fase van de gesprekken waren de bewoners van de wijk Laag-Evere van mening 

dat het openbaar vervoer in deze wijk voldoende was om in hun behoeften te voorzien. 

De jongeren uit de buurt vinden echter dat het openbaar vervoer hen de mogelijkheid biedt de 

Espace Moreau, gelegen in de wijk Paduwa, gemakkelijk te bereiken. Deze ruimte verenigt 

verschillende jongerenorganisaties en biedt een plek om te studeren tijdens de blokperiodes. De 

moeilijkheden die ze ondervinden om zich tussen Laag- en Hoog-Evere te verplaatsen, die tijdens 

de fase van de kwalitatieve gegevensverzameling werd gemeld, kwam ook hier aan bod. 

Wijk Hoog-Evere 

De ondervraagde inwoners van Hoog-Evere hadden moeite om het centrum van Brussel te 

bereiken, met name de halte De Brouckère, de halte Naamsepoort en het Zuidstation. Om deze 

locaties te bereiken moeten reizigers vooruit plannen, aangezien er verschillende verbindingen 

nodig kunnen zijn om deze locaties te bereiken.  

Te noteren dat verschillende bussen toegang bieden tot het Centraal Station, maar dat de 

respondenten dit niet beschouwen als het centrum van Brussel. Voor hen is het echte centrum van 
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onze hoofdstad de halte De Brouckère. Zij hebben het gevoel dat wanneer zij op het Centraal 

Station aankomen, zij daar een overstap moeten doen om daadwerkelijk op hun bestemming te 

komen. Ze verklaren dus dat ze geen directe manier hebben om daar te geraken. 

Gemeenten die verder van Evere liggen, zoals Vorst en Anderlecht, worden ook genoemd als 

moeilijk toegankelijk. 

Hoe groot is de bereidheid om de wagen “achterwege te laten” en 

het openbaar vervoer te gebruiken?  

De onderzoekers wilden te weten komen waarom inwoners die een wagen bezitten hun auto het 

liefst gebruiken, en in hoeverre zij bereid zijn die in de toekomst op te geven. 

De wagen wordt gezien als een middel om bepaalde plaatsen sneller en gemakkelijker te bereiken 

dan met het openbaar vervoer. U hoeft niet op de bus, trein of tram te wachten aan een halte en 

u kunt rechtstreeks naar een plaats gaan zonder de omwegen die de lijnen van het openbaar 

vervoer maken. De respondenten waren met name van mening dat het gemakkelijker was om het 

BHG te verlaten met behulp van de wagen dan met het openbaar vervoer. 

De respondenten zeggen het vooral te gebruiken als middel om winkels snel te bereiken en hun 

aankopen gemakkelijk en in grote hoeveelheden te vervoeren. Het is ook een oplossing om buiten 

de dienstregeling van het openbaar vervoer te reizen, bijvoorbeeld voor mensen die ‘s morgens 

heel vroeg moeten gaan werken. 

Het gebruik van de wagen als voornaamste vervoermiddel werd het meest gemeld door mensen 

die tot de oudste categorie van het panel behoorden. Zij maken melding van fysieke moeilijkheden 

en gezondheidsproblemen die het moeilijk maken het openbaar vervoer te gebruiken. Deze 

moeilijkheden worden aangehaald in het deel van dit hoofdstuk over het openbaar vervoer. Ze 

zien de wagen als een vervoermiddel dat minder fysieke inspanning vergt.  

Mensen die een wagen bezitten zouden uiteindelijk bereid zijn hun auto op te geven ten gunste 

van het openbaar vervoer vanwege de tijd en energie die verloren gaan in files en de toenemende 

moeilijkheid om te parkeren als gevolg van de schrapping van diverse parkeerplaatsen. Ze zeggen 

echter dat ze alleen zouden overwegen hun auto te laten staan als het openbaar vervoer efficiënter 

zou zijn en hen in staat zou stellen gemakkelijker te reizen dan met de auto, wat volgens hen 

momenteel niet het geval is. 

Andere bevindingen 

Mobiliteit van senioren 

Uit de interviews die in de tweede fase van de kwalitatieve gegevensverzameling werden 

afgenomen, bleek dat mensen van 70 jaar en ouder kwetsbaarder zijn voor 

mobiliteitsproblemen. Zij durven niet meer zelf met de wagen te rijden of het openbaar vervoer 

te nemen en worden afhankelijk van hun familieleden of van betaalde diensten. Ze maken gebruik 

van taxi’s voor hun verplaatsingen, maar die zijn erg duur. Soms maken ze daarom gebruik van 

vervoersdiensten van hun ziekenfonds of bepaalde vzw’s, of van Everemob. 

De respondenten staan aarzelend tegenover het gebruik van Everemob wegens de lange termijnen 

voor het inplannen van hun rit. Bovendien heeft Everemob zich sinds het begin van de 

gezondheidscrisis in Covid-19 beperkt tot verplaatsingen om medische redenen. Er werd gemeld 



 

 
130 

dat de vloot van Everemob binnenkort met één voertuig zal worden uitgebreid, wat een positief 

effect op de wachttijden zou moeten hebben. Deskundigen betwijfelen echter of dit voldoende is 

om aan de behoeften van bewoners met mobiliteitsproblemen te voldoen. 

De moeilijkheden die deze mensen ondervinden om zich te verplaatsen hebben gevolgen voor 

hun autonomie, vooral op het vlak van voedsel , aangezien zij het moeilijk vinden boodschappen 

te doen of voedselpakketten af te halen. Zij ondervinden ook moeilijkheden bij de uitvoering van 

bepaalde administratieve procedures. In dit verband legden de beroepsbeoefenaren uit dat een 

aantal diensten niet langer aan senioren worden aangeboden als gevolg van een herstructurering 

van de afdeling sociale actie van de plaatselijke overheid. Zij betreuren met name dat een 

maatschappelijk werker niet meer bij deze mensen thuiskomt om hen op afstand te helpen met 

de administratieve procedures. 

Tot slot beschrijven de professionals een toename van het isolement van deze ouderen, die 

bijvoorbeeld minder in staat zullen zijn om naar vrienden of naar activiteiten te gaan om uit dit 

isolement te komen.  

Elektrische steps 

De bevraagde jongeren verklaarden dat ze regelmatig elektrische steps gebruiken om naar 

plaatsen te gaan die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Velen van hen hebben de 

langere reistijd naar school ervaren als ze het openbaar vervoer gebruiken, als gevolg van 

wegwerkzaamheden. Ze kunnen deze reistijd verkorten door te kiezen voor een elektrische step. 

Voorstellen inzake mobiliteit 

Dit is hoe de respondenten denken dat de mobiliteit in Evere kan worden verbeterd: 

 Ontwikkeling van directe (zonder omwegen) en eenvoudige lijnen van het openbaar 

vervoer naar het centrum van Brussel, en meer specifiek naar De Brouckère. 

 Het opzetten van een minibusdienst in Evere, waardoor het gemakkelijker wordt om Laag- 

en Hoog-Evere met elkaar te verbinden. 

 Meer specifiek voor de ouderen: 

 Goedkope reisdiensten oprichten: taxi’s zijn te duur, en de bestaande sociale 

voertuigdiensten zijn voorbehouden voor medische verplaatsingen en 

beschikken niet over voldoende voertuigen. 

 Uitbreiding van het Everemob-wagenpark: het aantal voertuigen is momenteel 

ontoereikend om aan de behoeften van de bevolking te voldoen 

 Oprichting van een dienst voor fysieke begeleiding bij verplaatsingen: een 

persoon die de senioren helpt om zich naar de vervoermiddelen te begeven, 

boodschappen te doen, naar het ziekenhuis te gaan, enz. 
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Openbare Ruimte 

Gebruik van openbare ruimten 

Reflectie op basis van de bevindingen 

Bevindingen 

 Gevoel van onveiligheid 

 Bijeenkomsten van jongeren 

 Spanningen tussen bewoners over het gebruik van de openbare ruimte 

Onderzoeksvragen 

 Welk gevoel van onveiligheid? 

 Welke ruimtes worden bezet? 

 Welke vorm van intergenerationeel delen van ruimtes? 

 Welke aanwezigheid van diensten in deze ruimten? 

Publiek 

 Jongeren 

 Gezinnen met kinderen 

 Senioren 

Welk gevoel van onveiligheid? 

De mensen die tijdens de eerste fase van de gesprekken werden ondervraagd, verklaarden 

regelmatig dat ze zich onveilig voelden in de openbare ruimten van Evere. De kwestie werd verder 

onderzocht om te begrijpen wat aan de grondslag van dit gevoel lag. 

De interessantste bevinding was dat de respondenten zich overdag niet onveilig voelden als ze op 

straat liepen. Dit gevoel van onveiligheid hangt in feite meer samen met het uitgaan 's avonds of 

's nachts, zodra het donker wordt. De angst om ‘s avonds uit te gaan wordt door het volledige 

publiek geuit (jongeren, gezinnen met kinderen en senioren), hoewel het lijkt een grotere invloed 

te hebben of het gedrag van senioren. Dit zou te wijten zijn aan twee factoren: de kwaliteit van de 

straatverlichting en de angst om de verkeerde mensen tegen te komen. 

Het gebrek aan openbare verlichting (of de slechte kwaliteit van de bestaande verlichting) werd in 

alle buurten van Evere gemeld en is de meest genoemde reden voor het gevoel van onveiligheid 's 

avonds. Zo wordt straatverlichting soms aan het oog onttrokken door het gebladerte van bomen 

die onder de straatverlichting zijn gegroeid. Als gevolg daarvan verklaren de bevraagde ouderen 

dat ze ‘s avonds het huis niet verlaten. Maar als ze dat toch doen, geven sommigen er de voorkeur 

aan hun reis te verlengen naar een beter verlicht pad. 
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De respondenten aarzelen ook om ‘s avonds hun woning te verlaten uit angst "misdadigers" tegen 

te komen (een term die tijdens de interviews meermaals werd gebruikt).  

“’s Avonds is het te gevaarlijk. Ik voel me niet veilig omdat er te veel misdadigers rondlopen 

op straat. ” 

Inwoonster, 38 jaar oud 

Als ze uitgaan wanneer het donker wordt, lopen ze volgens hen meer risico om obscure mensen te 

ontmoeten die zeer luidruchtig zijn en verdovende middelen gebruiken. Ze zijn bang voor een 

fysieke aanval. Zij melden ook dat ze 's avonds geparkeerde auto's met jongeren erin vermijden. 

De bevraagden die dit probleem meldden, denken dat deze jongeren betrokken zijn bij duistere 

activiteiten, zoals drugshandel. Ze zeggen dat ze door deze jongeren worden bedreigd en beledigd 

wanneer ze in de buurt van hun voertuigen komen. 

Welke ruimtes worden bezet?  

Gezien de diversiteit van de verkregen antwoorden met betrekking tot de bezetting van de 

openbare ruimte, is het moeilijk om gegevensverzadiging te bereiken op buurtniveau. Het lijkt 

zinvoller deze kwestie per ruimte te analyseren, bijvoorbeeld aan de hand van de 

wandeldiagnose25. 

Niettemin komt uit het discours van de ondervraagden een algemene vaststelling naar voren. Zij 

constateren een gebrek aan gezelligheid in de openbare ruimten van Evere, met name in de 

parken. Voor hen is er een gebrek aan vertier en activiteiten die banden tussen de inwoners 

creëren. Sommigen beschrijven het gevoel dat deze ruimtes verlaten zijn en geven de voorkeur 

aan groene ruimtes buiten Evere, zoals het Josaphatpark. 

Welke vorm van intergenerationeel delen van ruimtes? 

Net als bij het ruimtegebruik is het door de diversiteit van de verkregen antwoorden niet mogelijk 

om op buurtniveau gegevensverzadiging te bereiken. Deze vraag zou ook een ruimte-per-ruimte-

analyse vereisen, bijvoorbeeld door middel van wandeldiagnostiek. 

Wat het intergenerationele gebruik van de openbare ruimte betreft, moet worden opgemerkt dat 

sommige bevraagde ouderen zeiden dat ze niet vaak gingen wandelen omdat zij wisten dat de 

banken in de openbare ruimte werden bezet door groepen jongeren. Als gevolg daarvan zeggen ze 

dat ze geen plaats hebben om te zitten wanneer ze in de buurt wandelen of rondlopen. 

  

                                                                 

25 De wandeldiagnose bestaat uit een wandeling door een bepaald gebied met verschillende actoren 
(inwoners, professionals, verkozenen, enz.) om de sterke punten, de tekortkomingen en de eventuele 
verbeterpunten te belichten en voorstellen te doen voor verbetering. [25] 
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Stedelijke voorzieningen 

Reflectie op basis van de bevindingen 

Bevindingen  

 Gebrek aan recreatiefaciliteiten in groene ruimten 

 Als er al voorzieningen bestaan, zijn deze vaak beschadigd en niet onderhouden 

Onderzoeksvragen 

 Welke voorzieningen zijn aanwezig? In welke staat bevinden deze zich? In welke wijk? 

 Welke uitrusting is er nodig? Voor welke doeleinden?  

Publiek 

 Gezinnen met kinderen 

 Jongeren 

 Senioren 

Welke voorzieningen zijn aanwezig? In welke staat bevinden deze 

zich? In welke wijk? 

De kwestie van voorzieningen in de openbare ruimte is moeilijk aan te pakken op wijkniveau. Een 

analyse van de in elk gebied aanwezige apparatuur zou meer samenhang vertonen. 

Niettemin wordt een algemene opmerking gemaakt door gezinnen met kinderen. Ze beschrijven 

de bestaande speelruimtes meestal als slecht onderhouden en soms zelfs gevaarlijk. Sommigen 

laten hun kinderen daar liever niet spelen uit angst voor verwondingen. 

Welke uitrusting is er nodig? Voor welke doeleinden?  

De bevraagde jongeren beschouwen de aanwezigheid van agora-ruimtes en sporttoestellen in 

verschillende delen van de gemeente als een positief punt, hoewel er een gebrek is aan 

drinkwaterpunten. Ze zijn zich echter bewust van de spanningen die er bestaan tussen hen en 

bepaalde inwoners en zouden graag zien dat er speciaal voor hen bestemde infrastructuren 

worden gecreëerd. Ze hebben het gevoel dat hun gebruik van de bestaande infrastructuur, met 

inbegrip van de agora's, niet wordt aanvaard door de rest van de bevolking. Ze zouden het sterk 

op prijs stellen moesten er meer ruimten worden gecreëerd waar ze kunnen sporten, samen 

kunnen zitten en met vrienden kunnen praten zonder dat hun dat kwalijk wordt genomen.  

Voor gezinnen met kinderen is er een gebrek aan speelterreinen voor kinderen, en meer bepaald 

een gebrek aan voorzieningen die zijn afgestemd op de leeftijd om spanningen tussen jong en oud 

te vermijden. Het aantal schommels lijkt in dit verband een struikelblok te zijn.  

Ouderen zeggen weinig gebruik te maken van openbare ruimten, of alleen de openbare ruimten 

in de directe omgeving van hun woning. Zij waarderen de sporttoestellen die bij het sportcomplex 

zijn geplaatst en zouden graag zien dat er meer van dergelijke toestellen in de gemeente worden 
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geplaatst, maar wijzen erop dat daaromheen groepsactiviteiten moeten worden aangeboden. 

Voor hen ontbreekt het aan activiteiten die de inwoners verbinden met de infrastructuur van de 

gemeenschap.  

Ook hier zou het interessant zijn om de uitrustingsbehoeften van elke ruimte afzonderlijk te 

analyseren.  

Voorstellen voor de openbare ruimte 

Dit is hoe de respondenten denken dat de openbare ruimten in Evere kunnen worden verbeterd: 

 Slecht verlichte straten en ruimten ‘s nachts opsporen en zorgen voor meer 

straatverlichting in deze gebieden. 

 Meer animaties creëren in de parken om de gezelligheid te verbeteren. 

 Het aantal gratis sporttoestellen en het aantal plaatsen waar ze staan uitbreiden, maar 

ook begeleide sessies op deze toestellen aanbieden. 

 Drinkwaterpunten installeren in de buurt van sporttoestellen en Agora Spaces 

  Meer kinderspeelruimtes ontwikkelen en spelletjes voor verschillende leeftijden 

installeren. 

  



 

 
135 

Aanbod en toegang 

Medisch aanbod 

Reflectie op basis van de bevindingen 

Bevindingen  

 Huisartsen (behalve Paduwa): 

 Moeilijk om een afspraak te krijgen 

 Veel huisartsen zijn bijna met pensioen en nemen geen nieuwe patiënten meer 

aan 

 Overvolle wijkgezondheidscentra 

 Fysiotherapeuten: verschillende weken wachten om een afspraak te krijgen 

Onderzoeksvragen 

 Wat is de behoefte aan medische 1e-lijnsdiensten? En hoe zit het met de geestelijke 

gezondheidszorg? 

 Wat doen mensen als ze geen gepaste medisch oplossing in hun buurt kunnen vinden? 

 Naar waar/wie verwijzen professionals nieuwe patiënten door? 

 Hoe kunnen we nieuwe artsen aantrekken? Welke maatregelen moeten worden 

genomen om de vervanging te plannen van huisartsen die bijna met pensioen gaan?  

Publiek 

 Alle inwoners  

Wat is de behoefte aan medische 1e-lijnsdiensten?  

Alle respondenten verklaarden dat ze een huisarts hadden. Net als in de eerste fase van de 

kwalitatieve gegevensverzameling stellen zij echter vast dat er in Evere te weinig huisartsen zijn en 

dat de aanwezige huisartsen overbelast zijn. De wachttijd voor een afspraak met een huisarts lijkt 

lang. Om het gebrek aan artsen op te vangen, kiezen sommige mensen voor een huisarts buiten 

Evere of maken ze rechtstreeks afspraken met ziekenhuizen. 

Jongeren en gezinnen met kinderen lijken weinig last te hebben van dit tekort, in tegenstelling 

tot ouderen. Dit houdt verband met de toenemende behoefte aan gezondheidszorg in de loop van 

het leven. Voor ouderen, die, zoals hierboven uiteengezet, meer kans hebben op 

mobiliteitsproblemen, is het moeilijk een beroep te doen op een arts wiens praktijk verder van 

hun woning is gelegen. Dit waren ook de respondenten die verklaarden dat zij moeilijkheden 

hadden om een nieuwe huisarts te vinden nadat hun vaste arts, die hen al enkele jaren opvolgde, 

met pensioen ging. 
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Beroepsbeoefenaren die met ouderen werken, benadrukken het belang van de ontwikkeling van 

een lokaal gezondheidsnetwerk.  

“Deze mensen vinden het moeilijk om hun huis uit te komen, ze zouden vaker buiten komen 

als er meer diensten in de buurt van hun huis zouden worden aangeboden. Wat nodig is, zijn 

medische centra in elke wijk. ”  

Gezinshulp 

Wat is de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg? 

Beroepsbeoefenaren die met ouderen werken, hebben sinds het begin van de gezondheidscrisis 

met Covid-19 een grotere behoefte aan psychologische ondersteuning bij hun cliënten gevoeld. 

Ze brengen deze behoefte voornamelijk in verband met de eenzaamheid en het isolement die het 

gevolg zijn van de verschillende lockdowns. Ze zien hun geestelijke toestand verslechteren en 

weten niet naar welke eerstelijnsdiensten ze deze mensen moeten doorverwijzen.  

Gezien de moeilijkheden met betrekking tot verplaatsingen van deze groep zouden deze 

beroepsbeoefenaren graag een telefoonlijn oprichten om het isolement te doorbreken of zorgen 

voor mobiele teams die geestelijke gezondheidszorg aanbieden op locatie. Uit de gesprekken is 

gebleken dat ze niet bekend waren met de bestaande geestelijke gezondheidszorg. Het lijkt 

belangrijk te werken aan een betere kennis van deze diensten en instrumenten te ontwikkelen om 

gemakkelijk informatie over deze diensten te vinden. 

De andere ondervraagde groepen meldden geen specifieke behoeften aan geestelijke 

gezondheidszorg. 

Wat doen mensen als ze geen gepaste medische oplossing in hun 

buurt kunnen vinden? 

Alle respondenten meldden dat ze naar de spoedafdeling gaan als ze niet snel een afspraak bij 

een huisarts kunnen krijgen. Ze zijn zich ervan bewust dat ze de hulpdiensten overbelasten, maar 

kunnen geen andere oplossing vinden op de korte termijn. Ze noemden de spoedafdelingen van 

de ziekenhuizen Paul Brien, Saint-Luc en Saint-Jean. 

Voorstellen voor medische voorzieningen 

Dit is hoe het medische aanbod in Evere volgens de respondenten kan worden verbeterd: 

 Een centrum voor algemene dagopvang oprichten 

  Nieuwe medische centra / geconventioneerde medische centra oprichten 

 Meer specifiek in de geestelijke gezondheidszorg: 

 Vergroting van het aanbod van 1e-lijnsdiensten voor geestelijke gezondheidszorg 

 Oprichten van mobiele teams voor geestelijke gezondheidszorg 

 Een gemeentelijke telefoonlijn oprichten om de bewoners uit hun isolement te 

halen 
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Werkgelegenheid 

Reflectie op basis van de bevindingen 

Bevindingen 

 Aanwezigheid van een Actiris-filiaal en een dienst Economische Promotie in de gemeente 

 Geen 1e-lijnsdienst voor hulp bij het zoeken naar een job 

 Geen SPI-dienst in de gemeente (behalve OCMW) 

Onderzoeksvragen 

 Naar welke diensten gaan mensen voor hun zoektocht naar een job? 

 Welke informele hulp is beschikbaar in de gemeente om een baan te vinden?  

 Wat is de behoefte aan een 1e-lijnsdienst? Wat zijn de belemmeringen voor de 

tenuitvoerlegging ervan? 

Publiek 

 Jongeren van 18 tot 25 jaar  

Naar welke diensten gaan jongeren voor hun zoektocht naar een 

job? Welke informele hulp is beschikbaar in de gemeente om een 

baan te vinden? 

De bevraagde jongeren wenden zich voor hun zoektocht naar een job in de eerste plaats tot de 

organisaties die aanwezig zijn in de Espace Moreau, in de wijk Paduwa: het Jeugdhuis Regard, 

het SIEP en Infor Jeunes. Ze zien de komst van de twee laatstgenoemde organisaties als een zeer 

positieve ontwikkeling. De beroepsbeoefenaren merken op dat deze organisaties helaas alleen 

worden benaderd door jongeren die in Hoog-Evere wonen, en dat ze ofwel onbekend zijn, ofwel 

te ver afgelegen zijn voor jongeren in Laag-Evere. Ze betreuren het dat er in hun buurt geen 

dergelijke dienst is.  

Jongeren vinden ook werk door "mond-tot-mondreclame". Actiris, een belangrijke speler bij het 

zoeken naar werk in de regio, werd niet veel genoemd. Uit de antwoorden van de jongeren blijkt 

dat zij van mening zijn dat de institutionele structuren voor het zoeken naar werk hen niet in staat 

zullen stellen echt een baan te vinden, en nog minder een baan die bij hen past. Zij hebben een 

negatieve perceptie van het feit dat Actiris zowel een organisatie is om hen te helpen bij het vinden 

van een baan als de organisatie die hun actieve betrokkenheid bij het zoeken naar werk zal 

controleren. 

De antwoorden op deze vraag werden waarschijnlijk beïnvloed door de context waarin zij werd 

gesteld. Meer dan de helft van de bevraagde jongeren werd namelijk geïnterviewd in de studiezaal 

van het Espace Moreau en sommigen van hen gaan naar het Jeugdhuis Regard. Een medewerker 

van het Jeugdhuis legde uit dat voordat het SIEP en Infor Jeunes zich in de gemeente vestigden, ze 

inderdaad jongeren begeleidden die hulp vroegen bij het schrijven van een cv of een 

sollicitatiebrief. Sinds de oprichting van deze organisaties in Evere verwijzen ze systematisch 
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jongeren die op zoek zijn naar werk naar hen door, des te gemakkelijker omdat ze op hetzelfde 

grondgebied gevestigd zijn. 

Wat is de behoefte aan een 1e-lijnsdienst? Wat zijn de 

belemmeringen voor de tenuitvoerlegging ervan? 

De bevraagde jongeren hebben niet het gevoel dat ze over de vereiste middelen beschikken om 

op zichzelf naar werk te zoeken. Ze hebben het gevoel dat de school hen niet voldoende 

voorbereidt om de nodige stappen te ondernemen. Daarom zijn ze op zoek naar ondersteuning en 

hebben ze behoefte aan een eerstelijnsdienst die hen leert hoe ze cv’s en sollicitatiebrieven 

moeten schrijven en hoe ze zich op sollicitatiegesprekken moeten voorbereiden. 

Jongeren zeggen dat ze behoefte hebben aan een dienst die hen helpt een baan te vinden die bij 

hen past, gebaseerd op een beoordeling van hun vaardigheden. Zij zouden graag stapsgewijze 

ondersteuning krijgen: het onderzoeken van vacatures, het schrijven van hun cv en 

sollicitatiebrieven, de voorbereiding op sollicitatiegesprekken...  

“Ik had graag een referentiepersoon gehad die mij kan begeleiden in mijn onderzoek en die 

aanbiedingen kan doen die overeenstemmen met MIJN PERSOONLIJKHEID. Op de 

middelbare school, leggen ze niet uit wat het volgende is. Bijv.: Hoe maak je een cv, een 

sollicitatiebrief... op" 

Inwoonster, 21 jaar oud 

Voorstellen inzake werkgelegenheid 

Dit is hoe de bevraagde jongeren voorstellen om het zoeken naar werk te verbeteren: 

 Een dienst creëren die: 

 Vaardigheden beoordeelt 

 Hulp biedt bij het schrijven van cv's en sollicitatiebrieven 

 Coaching ter voorbereiding op sollicitatiegesprekken 

Kinderopvang 

Reflectie op basis van de bevindingen 

Bevindingen 

 Crèches: 

 Overvolle gemeenschappelijke kinderdagverblijven 

 Dure particuliere kinderdagverblijven 

 Geen Franstalige openbare crèche in Laag-Evere 

 Eenmalige opvang: 

 Moeilijk te vinden. 

 Duur 

 Solidariteit tussen moeders  
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Onderzoeksvragen 

 Welke alternatieve opvangmogelijkheden zijn er? 

 Welke kinderopvang?  

 Wat zijn de belemmeringen voor de oprichting van openbare kinderdagverblijven?  

Publiek 

 Ouders, gezinnen met kinderen 

Welke alternatieve opvangmogelijkheden zijn er? 

De onderzoekers vroegen de ouders welke oplossing(en) zij gebruikten wanneer zij op ad-hocbasis 

voor kinderopvang moesten zorgen. 

Degenen die kunnen, vragen hun familie om in de eerste plaats voor hun kinderen te zorgen: 

grootouders, tantes, oudere broers en zussen. Wanneer dit niet mogelijk is, nemen zij vrijaf om 

zelf voor hun kinderen te zorgen. 

Sommigen maken gebruik van de dagopvang van de school, huiswerkklassen of activiteiten van het 

buurthuis als middel voor occasionele opvang.  

Tot slot maken zij tijdens de schoolvakantie gebruik van cursussen, maar ze merken op dat de prijs 

daarvan niet iedereen de mogelijkheid biedt om beroep te doen op deze oplossing. 

Welke kinderopvang?  

Kinderopvang is moeilijker voor mensen die geen familie in de buurt hebben, maar vooral voor 

eenoudergezinnen. Deze laatsten kunnen hun verlof niet afwisselen met dat van hun partner om 

voor de kinderen te zorgen. Aangezien zij slechts één salaris hebben, zijn de kosten van activiteiten, 

cursussen of kinderopvang bovendien niet altijd betaalbaar voor hen. 

Net als in de eerste fase van de kwalitatieve gegevensverzameling meldden ouders uit 

eenoudergezinnen dat ze regelmatig afspraken of geplande uitstapjes moesten afzeggen omdat ze 

geen kinderopvang konden vinden of zich die niet konden veroorloven. Ze hebben het over een 

opoffering die ze moeten maken. 

Ze zouden graag een systeem van bevoorrechte kinderopvang voor OCMW-gerechtigden zien. 

Voorstel inzake kinderopvang 

Dit is de manier waarop ouders denken dat het mogelijk is om hen aan kinderopvang te helpen: 

 Een dienst oprichten die kinderopvang aanbiedt tegen een voorkeurtarief voor 

begunstigden van het OCMW 
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Communicatie 

Reflectie op basis van de bevindingen 

Bevindingen 

 Gebrek aan kennis van dienstverlening aan diensten 

 Gebrek aan kennis van de diensten bij de inwoners  

 Moeilijkheid om informatie te vinden 

 Geen bestaande medische gids 

 Ontbreken van een algemeen informatieplatform 

Onderzoeksvragen 

 Welke communicatiemiddelen zijn in de gemeente aanwezig? Hoe vaak moeten ze 

worden bijgewerkt? 

 Welke hulpmiddelen gebruiken professionals om informatie te vinden? 

 Welke instrumenten worden gebruikt voor het zoeken van informatie door de inwoners? 

 Wat is de communicatiebehoefte? Voor welk type aanbiedingen? 

Publiek 

 Alle inwoners  

 Professionals uit de sociale en gezondheidssector van Evere 

Welke instrumenten worden gebruikt voor het 

zoeken van informatie door de inwoners? 

De instrumenten die worden gebruikt om informatie te verkrijgen zijn verschillend voor 

verschillende doelgroepen. 

Voor jongeren en gezinnen met kinderen is het internet dus het eerste medium dat ze gebruiken 

om informatie in te winnen. Ze zien met name publicaties circuleren op de aan Evere gewijde 

Facebookpagina’s, waardoor ze op de hoogte blijven van het leven in de gemeente: geplande 

evenementen, werken, informatie over winkels, administratieve procedures, enz. Het internet is 

ook hun eerste middel om opzoekingen te doen wanneer zij specifieke informatie nodig hebben. 

Ze gebruiken Google of gaan rechtstreeks naar de website van het gemeentebestuur van Evere. 

Daarna volgen de affiches die ze in winkels of op straat zien, alsmede reclameborden en 

informatieborden. Een ander informatiekanaal is "mond-tot-mondreclame". Tot slot is er ook de 

informatie die ze ontvangen in hun mailboxen, zoals advertenties en InfoEvere, maar naar eigen 

zeggen worden deze nieuwsbrieven amper gelezen. 
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70-plussers halen de informatie het vaakst uit contact met menselijke tussenpersonen: ze stellen 

vragen aan familie, buren, gezinshelpers, maatschappelijk werkers, enz. 

“Hoe gaan mensen te werk om informatie te vinden? Wel, ze vragen het ons! En als je het 

niet weet, zoek je ze op via Google. ”  

Gezinshulp 

Senioren meldden ook dat ze informatie vinden op affiches of in gemeenschapslokalen. Voor 

medische informatie nemen ze contact op met hun ziekenfonds. 

Dit publiek sprak niet over het internet als middel om informatie te vinden. Uit de gesprekken blijkt 

duidelijk dat ouderen met een digitale kloof te maken hebben. 

Welke hulpmiddelen gebruiken professionals om 

informatie te vinden? 

De vakmensen die wij hebben ontmoet, maken bij het zoeken naar informatie bij voorrang gebruik 

van het internet, en meer in het bijzonder van Google. Geen van de in dit stadium bevraagde 

beroepsbeoefenaren maakte melding van het gebruik van instrumenten van het type "sociale 

telefoongids". Er is gebleken dat ze niet vertrouwd zijn met dit soort gereedschap. 

Wat is de communicatiebehoefte? Voor welk type 

aanbiedingen? 

Ondanks de bestaande communicatiekanalen in de gemeente zeggen de respondenten dat de 

informatie niet gemakkelijk tot bij de inwoners geraakt en dat ze moeilijkheden ondervinden bij 

het vinden van informatie op gemeentelijk niveau. In werkelijkheid vinden ze dat de informatie die 

wordt doorgegeven niet is wat ze nodig hebben. 

De belangrijkste communicatiebehoeften betreffen de evenementen die in Evere plaatsvinden en 

de diensten die in de gemeente beschikbaar zijn.  

De respondenten zeggen namelijk dat zij niet voldoende op de hoogte zijn van de evenementen 

die in Evere worden georganiseerd. Sommige mensen ontdekken dat er een evenement of 

activiteit in de buurt van hun huis plaatsvindt tijdens een wandeling. 

Ze betreuren het ook dat ze niet beter geïnformeerd zijn over de diensten en de vzw's die in Evere 

actief zijn. Ze krijgen vaak mondelinge informatie, maar hebben het moeilijk om informatie te 

krijgen over de taken van deze diensten en over de beroepsbeoefenaren tot wie ze zich moeten 

wenden voor hun verzoek. 

Wat het professionele publiek betreft, bevestigen de gesprekken de vaststelling die tijdens de 

eerste fase van de kwantitatieve gegevensverzameling is gedaan: een algemeen gebrek aan kennis 

van de in Evere bestaande diensten.  

Binnen het OCMW zelf weten de professionals niet altijd wat andere diensten van het OCMW doen 

en welke professional voor welke taak verantwoordelijk is. 

Senioren hebben specifieke informatiebehoeften. Ze voelen zich verloren wanneer ze informatie 

moeten zoeken over administratieve procedures die ze moeten uitvoeren. Wat zijn deze stappen? 

Met wie moeten ze contact opnemen? Waar kunnen ze de informatie vinden? Hetzelfde geldt voor 
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medische procedures. Ze willen ook graag weten waar ze moeten zoeken naar middelen om uit 

hun isolement te geraken. 

Deze bevolkingsgroep wordt geconfronteerd met een digitale kloof, die zich niet voordoet bij de 

andere categorieën van het publiek. Steeds meer procedures worden nu via internet uitgevoerd: 

administratieve en medische procedures, het maken van afspraken, betalingen, bankverrichtingen, 

enz. Bovendien zijn steeds meer diensten alleen nog maar online toegankelijk en is er geen 

telefonisch loket meer. Soms zijn ook applicaties op smartphones nodig. Deze situatie is sinds de 

gezondheidscrisis met Covid-19 nog verergerd, met de sluiting van sommige filialen of loketten. 

Maar het gebruik van deze nieuwe technologieën kan een bron van moeilijkheden zijn voor 

ouderen, die soms niet eens over een computer beschikken, en kan leiden tot een verlies van 

autonomie omdat ze bepaalde procedures niet langer zelf kunnen beheren. Volgens de 

ondervraagde beroepsbeoefenaren worden ouderen soms onder vermogensbeheer geplaatst, niet 

omdat ze niet meer in staat zijn hun budget te beheren, maar omdat ze overstelpt worden door 

selfbanking. 

Voorstellen inzake communicatie 

Dit zijn de voorstellen van de respondenten om de communicatie in Evere te verbeteren: 

 

 Voor alle inwoners: 

 Een gids samenstellen van diensten en non-profitorganisaties die in Evere actief 

zijn, eventueel in digitale vorm. 

 Effectiever communiceren over gebeurtenissen in Evere. 

 Meer specifiek voor senioren: 

 Oprichting van een algemene en gemakkelijk toegankelijke (bijv. telefonische) 

informatiedienst.  

 Diensten ontwikkelen om de digitale kloof te helpen overbruggen: publieke 

IT’ers, diensten die aan huis komen om documenten in te vullen, sociale actie, 

enz. 

 Organiseren van opleidingscursussen over digitale instrumenten die aangepast 

zijn aan senioren. 

 Ondersteuning bieden bij de aanschaf van tablets die zijn aangepast aan 

senioren. 

 Meer specifiek voor professionals: 

 De interne kennis van de diensten van het OCMW bij zijn professionals 

verbeteren door: 

 De verspreiding van een organigram, 

 Opleiding van professionals over de verschillende diensten van het 

OCMW en hun opdrachten. 

 Ontwikkeling van een digitale gids van actieve hulpbronnen in de gemeente 

Evere. 

 Ontwikkeling van een “lijst” die door de actoren in het veld gemakkelijk kan 

worden geraadpleegd.  
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Beperkingen van de diagnose 

Kwaliteit van de resultaten 

Om deze diagnose uit te voeren, kozen de onderzoekers ervoor om te beginnen met kwantitatieve 

gegevens en vervolgens een verzameling kwalitatieve gegevens te verzamelen om deze te 

weerspiegelen, en de aanpak van een kwalitatieve communautaire diagnose. De resultaten die uit 

de analyse naar voren komen, weerspiegelen individuele meningen die verwerkt zijn om er 

collectieve behoeften uit te halen. 

Van de volgende elementen werd vastgesteld dat ze de kwaliteit van de resultaten kunnen hebben 

beïnvloed. 

Positie van de onderzoekers 

In een reflexieve benadering hebben de onderzoekers ernaar gestreefd gedurende de gesprekken 

een neutrale houding aan te nemen en het principe van epistemologische breuk te respecteren 

om het discours van de respondenten niet te sturen. Het is echter mogelijk dat ze, via attitudes 

waarvan ze zichzelf niet bewust waren, invloed hadden op wat de bevraagden bereid waren hen 

te vertellen. 

Methoden voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens 

De onderzoekers hebben zoveel mogelijk getracht resultaten te presenteren die de opvattingen 

van de bevraagde deelnemers weerspiegelen.  

In de eerste fase van de kwalitatieve gegevensverzameling werden mogelijke vertekeningen in de 

gegevens geminimaliseerd door het gebruik van systematische registratie met een digitale 

recorder. De geloofwaardigheid van de gegevens had echter kunnen worden geoptimaliseerd door 

de respondenten een beoordeling van de ruwe interviewgegevens voor te stellen. 

Het was de bedoeling de respondenten ook in de tweede kwalitatieve diagnose op te nemen. Dit 

was mogelijk tijdens de focusgroepen, maar helaas was het niet mogelijk opnames te maken van 

de interviews op straat. Aangezien de ondervrager die de leiding had over deze interviews, 

gewoonlijk alleen was, was het moeilijk voor hem om de vragenlijst te hanteren en er 

aantekeningen op te maken, terwijl hij de recorder vasthield. Ook de tijd die nodig was om de 

opnamen te beluisteren en te transcriberen weerhield de onderzoekers ervan alle gesprekken op 

te nemen. Het is dus mogelijk dat wat gerapporteerd wordt onnauwkeuriger is en meer vatbaar is 

voor interpretatie door de onderzoekers. 
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Kwaliteit van de steekproef 

Bij het nemen van de steekproef kan selectievervalsing de kwaliteit van de gepresenteerde 

resultaten beïnvloeden.  

Voor de samenstelling van de steekproef is gekozen voor de sneeuwbalmethode, waarbij elke 

respondent bijdraagt tot de groei van het panel door personen aan te dragen die moeten worden 

geïnterviewd. In een kwalitatieve onderzoeksbenadering moet de steekproef een maximum aan 

verschillende ervaringen en meningen vertegenwoordigen, om de verschillende realiteiten te 

benaderen. Misschien heeft de steekproefmethode de diversiteit van de respondenten beperkt.  

Bovendien werden alle respondenten per e-mail of telefoon gecontacteerd, waardoor degenen die 

geen e-mailadres of telefoonnummer hebben, niet in de steekproef zijn opgenomen. Er hadden 

andere methoden kunnen worden gebruikt om deze vertekening tot een minimum te beperken: 

huis-aan-huisverkoop, gebruik van partnernetwerken, reclame op sociale netwerken, enz. 

Bij de samenstelling van het panel ondervonden de onderzoekers enige moeilijkheden bij het 

vinden van respondenten uit bepaalde doelgroepen. Zo was het bijvoorbeeld moeilijk om contact 

op te nemen met respondenten in de wijk Leopold III. Deze wijk heeft het bijzondere kenmerk dat 

er weinig sociale of gezondheidsdiensten zijn, zodat het niet mogelijk was de professionals in te 

zetten om de bewoners in dezelfde mate te bereiken als in de andere wijken. Het is ook een wijk 

die veel buitenlandse werknemers met een tijdelijke opdracht ontvangt, die slechts voor een 

beperkte periode in Evere wonen zonder zich er permanent te willen vestigen. Deze mensen 

komen niet overeen met de doelgroep van de diagnose. Om de steekproef te vervolledigen, werd 

vervolgens besloten de bewoners in de straten en de groene ruimten van deze wijk te gaan 

ontmoeten.  

Het was ook moeilijk om verkozen ambtenaren te interviewen. In eerste instantie hebben de 

onderzoekers per e-mail contact opgenomen met de leden van het College van Burgemeester en 

Schepenen. Slechts één persoon reageerde op dit verzoek, dus hebben ze zich gewend tot de 

adviseurs van het OCMW. Daardoor konden ze meer verkozen vertegenwoordigers toevoegen aan 

de respondenten. Waarschijnlijk waren de verkozen ambtenaren met wie aanvankelijk contact 

werd opgenomen, niet op de hoogte van het proces en/of context. Misschien hadden we meer 

reacties kunnen sprokkelen als het proces van tevoren beter was gecommuniceerd. 

Een ander publiek dat moeilijk te bereiken was, waren de jongeren, met wie de bewoners en 

winkeliers verklaarden dat zij spanningen voelden. Het doel was aanvullende informatie te 

verkrijgen door hun gevoelens over deze spanningen te verzamelen. Het was ook de bedoeling hen 

te bevragen over het onderwerp werkgelegenheid. Om hen te ontmoeten werd een Wereldcafé 

gepland in het Jeugdhuis Regard. Helaas hebben gezondheidsmaatregelen geleid tot de annulering 

van het evenement. Het Jeugdhuis stemde ermee in een kwalitatieve vragenlijst te verspreiden 

onder jongeren die naar het Espace Moreau kwamen, maar alleen studenten hebben gereageerd, 

waardoor de profielen niet konden worden gediversifieerd. De onderzoekers probeerden ook 

jongeren te ontmoeten in de straten van Evere. Toch zijn ze er niet in geslaagd voldoende 

respondenten van deze doelgroep te bereiken om gegevensverzadiging te bereiken. De 

weersomstandigheden (kou, regen...) waren niet gunstig voor deze ontmoetingen. 

Tot slot werden alle gesprekken in het Frans afgenomen omdat dit de taal is die de onderzoekers 

het best beheersen. Het interviewen van Nederlandstaligen zou aanvullende specifieke informatie 

hebben opgeleverd. 
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Onbeantwoorde onderzoeksvragen 

Vier van de onderzoeksvragen die in de tweede kwalitatieve diagnose zouden worden onderzocht, 

zijn niet beantwoord. Deze vragen en de redenen waarom zij waarschijnlijk niet zullen worden 

beantwoord, luiden als volgt: 

 Welk plan bestaat er voor het openbaar vervoer?  

De onderzoekers konden tijdens hun onderzoek geen voldoende nauwkeurige kaart van 

het openbaar vervoer vinden, noch konden ze er een krijgen van de 

vervoersmaatschappijen waarmee ze contact hadden opgenomen. Het onderzoek werd 

niet voortgezet wegens gebrek aan tijd. Het is mogelijk dat deze plannen niet beschikbaar 

zijn.  

 Welke invloed heeft de aanwezigheid van diensten op het gebruik van de openbare 

ruimten? Zoals voor de meeste kwesties in verband met de openbare ruimte, bleek de 

schaal van de wijk te breed om deze vraag te bestuderen. Er moet een analyse worden 

gemaakt op het niveau van elke openbare ruimte om een verband te leggen tussen de 

aanwezigheid van diensten en het gebruik van de beschikbare ruimte. 

 Naar waar/wie verwijzen professionals nieuwe patiënten door?  

In de tweede fase van de kwalitatieve gegevensverzameling werden geen 

gezondheidswerkers geïnterviewd. Dit publiek leek het meest geneigd om deze vraag te 

beantwoorden. De bewoners werd hier niet specifiek naar gevraagd, maar zij verklaarden 

spontaan dat zij zelf een oplossing hadden gevonden.  

 Hoe kunnen we nieuwe artsen aantrekken? Welke maatregelen moeten worden 

genomen om de vervanging te plannen van huisartsen die bijna met pensioen gaan?  

De respondenten werd niet gevraagd naar deze kwesties. Het is de bedoeling dat in het 

kader van de Sociale Coördinatie over deze kwestie wordt nagedacht. 

Elk van deze kwesties lijkt belangrijk te zijn en er is verder onderzoek naar gepland. 

Verzadiging van gegevens 

Niet voor alle punten die bij de presentatie van de resultaten zijn ontwikkeld, was er sprake van 

informatieverzadiging, met name ten aanzien van: 

 mobiliteit op de fiets 

 het delen van de openbare ruimte 

 stedelijke voorzieningen 

 occasionele kinderopvang 

 werkgelegenheid 

Voor alle andere thema’s heeft de triangulatie van de informatie die door de inwoners van Evere, 

de verkozenen van Evere en de in de gemeente werkzame beroepsbeoefenaren werd verstrekt, er 

echter toe geleid dat de nieuwe gesprekken niet meer voldoende nieuwe, ongepubliceerde of 

aanvullende gegevens opleverden. 
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Ontbrekende informatie / Blinde vlekken 

Sommige kwesties werden niet behandeld of uitgediept, hoewel zij van primordiaal belang lijken 

te zijn in de context van een sociale en gezondheidsdiagnose. Zo blijkt uit het kwantitatieve deel 

dat bepaalde aanbiedingen niet of nauwelijks aanwezig zijn in de gemeente of in bepaalde wijken 

(bijv. verslaving, handicap, enz.), maar door de respondenten niet aan de orde zijn gesteld. Het feit 

dat de interviews gebaseerd waren op documenten waarin alleen het bestaande aanbod was 

opgenomen, kan er inderdaad toe hebben geleid dat sommige behoeften niet zichtbaar waren.  

De kwesties van preventie en gezondheidsbevordering, die zeer belangrijk zijn in een sociaal-

gezondheidsaanpak, werden niet uitgewerkt, mogelijk omdat alleen eerstelijnsdiensten werden 

bevraagd. De tijd die beschikbaar was om de sociale en gezondheidsdiagnose uit te voeren, heeft 

ongetwijfeld ook een invloed gehad op de kwaliteit van de resultaten. 

Hefbomen en belemmeringen die van invloed zijn op 

het proces voor de sociale en gezondheidsdiagnose 

Hefbomen 

Aanvaarding van het diagnoseproces door de verschillende 

doelgroepen die werden ontmoet 

Gedurende het gehele diagnostische proces werden de onderzoekers zeer positief ontvangen door 

alle mensen die zij ontmoetten. Deze laatsten waren zeer vriendelijk door zich beschikbaar te 

stellen, soms zelfs voor een periode van meerdere uren. Ze gaven geen blijk van vermoeidheid 

over het diagnoseproces of bezorgdheden met betrekking tot de angst dat veranderingen niet 

mogelijk zouden zijn. 

De inwoners gaven blijk van een grote bereidheid om hun mening te geven over hun ervaringen in 

Evere, en mee te werken aan de verbetering van de levenskwaliteit in deze gemeente.  

De beroepsbeoefenaren hebben gemeld hun ervaring te willen delen met peers en nauw met hen 

te willen samenwerken. Verschillende specifieke diagnoses werden door verschillende organisaties 

in de gemeente samen met de sociale en gezondheidsdiagnose uitgevoerd. Het was de ideale 

gelegenheid om informatie uit te wisselen en de wens uit te spreken om samen te werken. We 

moeten ons baseren op deze energieën uit Evere om elders nieuwe projecten op te zetten. Dit zou 

mogelijk kunnen zijn via de sociale coördinatie die door het OCMW wordt georganiseerd, door de 

beroepsbeoefenaren samen te brengen in focusgroepen. Dit orgaan moet worden gezien als een 

kans om synergieën tot stand te brengen op basis van de reeds bestaande dynamiek. 

Bottom-up en iteratief proces 

Bij deze diagnose is gekeken naar de ervaringen en gevoelens van de inwoners van Evere en de 

beroepsbeoefenaren die in de gemeente Evere werkzaam zijn, om de prioritaire thema's vast te 

stellen waaraan vervolgens moet worden gewerkt. Deze "bottom-up"-benadering lijkt bijzonder 

geschikt te zijn omdat de ontwikkeling van projecten hierdoor kan worden gebaseerd op de 

behoeften van de bevolking. Het is in dit verband belangrijk op te merken dat de onderzoekers 

geen voorafgaande instructies van het OCMW hebben gekregen over welke onderwerpen in deze 

diagnose aan bod moesten komen. 
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Aangezien de kwalitatieve aanpak een iteratief proces is, kon de methode gemakkelijk worden 

aangepast. Bijgevolg konden de vragen bijgewerkt worden, konden bepaalde doelgroepen meer 

specifiek worden aangesproken naar gelang van het behandelde thema en konden nieuwe 

instrumenten voor gegevensverzameling worden overwogen afhankelijk van de bevindingen. Deze 

flexibiliteit was ook een hefboom in de context van de Covid-19 crisis, waardoor een snelle 

aanpassing aan de regelmatige wijziging van de gezondheidsmaatregelen mogelijk werd. 

Complementariteit van het team belast met het sociaal en gezondheidsplan 

Het team dat belast was met deze sociale en gezondheidsdiagnose bestond uit twee personen met 

complementaire profielen:  

 de verantwoordelijke van het Sociaal Huis van Evere: zij is onder meer verantwoordelijk 

voor de Sociale Coördinatie van Evere en heeft een goede kennis van de gemeente Evere, 

met name vanuit sociaal oogpunt; 

 een projectmanager: zij beschikt over de vereiste methodologische vaardigheden, maar 

kende de gemeente Evere niet voorafgaand aan de diagnose. 

Deze complementariteit leek ideaal voor dit type aanpak. Doordat de projectleidster de gemeente 

niet kende voordat zij met deze sociale en gezondheidsdiagnose begon, kon ze deze van een 

afstand en zonder "vooringenomenheid" benaderen. Ze werd gekoppeld aan een referent die het 

terrein goed kent, waardoor het zoeken naar gegevens en bronnen eenvoudiger is geworden. 

Hierdoor werd ook de relatie tussen de projectfunctionaris en de partners in de gemeenschap 

vereenvoudigd. 

Tot slot maakte de achtergrond van de twee teamleden, de ene een maatschappelijk werker en de 

andere een volksgezondheidsspecialist, het mogelijk een sociale visie te combineren met een meer 

gezondheidsgerichte visie om deze twee concepten in de diagnose beter met elkaar te verweven. 

Methodologische ondersteuning 

Om deze diagnose uit te voeren, werden de onderzoekers methodologisch begeleid door de VZW 

"Santé, Communauté, Participation" (SaCoPar). Dankzij deze steun konden in elke fase bepaalde 

methodologische hinderpalen uit de weg worden geruimd.  

De SaCoPar-consultant heeft de onderzoekers met name in de richting van bepaalde instrumenten 

en gegevensbanken geleid bij het zoeken naar kwantitatieve gegevens en bij de interpretatie 

daarvan. De SaCoPar-consultant heeft een kritische analyse verricht van de documenten die in de 

loop van de diagnose zijn opgesteld. Zij heeft ook bijgedragen aan de SWOT-analyse van de 

gegevens die tijdens de eerste kwalitatieve diagnose zijn verzameld. De SaCoPar-referent hielp de 

onderzoekers ook om na te denken over het tweede kwalitatieve diagnoseproces, door het te 

heroriënteren op de bevindingen van de eerste kwalitatieve diagnose en door te bespreken welke 

instrumenten moeten worden gebruikt voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens. Tot slot 

heeft ze de onderzoekers geholpen de informatie te structureren om de resultaten van dit verslag 

duidelijk te presenteren.  

Deze steun bood een kader voor methodologische heroriëntering van de onderzoekers waar nodig. 

Dit heeft geholpen om bepaalde situaties te deblokkeren en bepaalde valkuilen te vermijden. Deze 

vorm van samenwerking lijkt essentieel voor de succesvolle voltooiing van een diagnose van deze 

omvang. 
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Elementen van bestuur 

Om toezicht te houden op de uitvoering van het Sociaal en Gezondheidsplan werd een 

begeleidingscomité opgericht.  

De vertegenwoordigers van verschillende instellingen, met name het OCMW van Evere, de 

gemeenteraad van Evere en SaCoPar, namen deel aan dit comité. Door de uiteenlopende profielen 

van de leden en de verschillende petten die zij dragen, heeft ieder van hen zijn eigen vaardigheden, 

kennis en visies op sociaal en gezondheidsvlak gedeeld met de andere leden. Dit maakte een 

sterkere uitdieping van de resultaten en de beoogde acties mogelijk. De complementaire profielen 

van de leden van het comité hebben bijgedragen tot het uitwerken van acties op basis van de door 

de respondenten voorgestelde acties, die aan de institutionele beperkingen waren aangepast.  

Het begeleidingscomité heeft er ook toe bijgedragen het kader van de sociale en 

gezondheidsdiagnose te structureren door af en toe te herinneren aan de opdrachten van elke 

instelling en de grenzen die deze opleggen. 

Aan het eind van de eerste kwalitatieve diagnose hebben de besprekingen van het 

begeleidingscomité het mogelijk gemaakt de thema's te bepalen die in de tweede kwalitatieve 

diagnose diepgaand moeten worden onderzocht. Gezien de tijd die beschikbaar was om de 

diagnose af te ronden, vormden deze keuzes een hefboom om de gegevensverzameling te 

concentreren op mobiliteit, openbare ruimte, sociale en medische diensten, en communicatie. 

Het comité is vier keer bijeengekomen. Deze vergaderingen hielpen het tempo van de diagnose te 

bepalen door regelmatige termijnen op te leggen. Zij boden ook de gelegenheid om periodiek de 

voortgang, de onderzoeksresultaten en de aanpassingen van de methodologie te evalueren. 

Belemmeringen  

Gebrek aan beschikbaarheid van bepaalde statistische gegevens 

De eerste stap in het proces was het verzamelen van statistische gegevens. Aangezien besloten is 

de wijken onder Wijkmonitoring als basiseenheid te gebruiken, was het noodzakelijk statistische 

gegevens te vinden die niet alleen betrekking hebben op de gemeente Evere, maar ook op haar 

statistische wijken. Deze gegevens moeten echter wel bestaan, alsook recent en toegankelijk 

zijn. Sommige indicatoren bestaan op regionaal niveau, maar niet op gemeentelijk niveau. Andere 

indicatoren hebben betrekking op de volledige gemeente, maar zijn niet uitgesplitst naar wijk. Voor 

de wijken waren de belangrijkste bronnen de Wijkmonitoring en de databank van het 

InterMutualistisch Agentschap. 

Sommige van de gevonden statistieken zijn te oud om nog geldig te zijn. Dit is met name het 

geval voor de statistieken die betrekking hebben op huisvesting. Een groot aantal van de 

verkregen gegevens dateert van 2001 en is niet langer representatief voor de toestand van de 

huisvesting in Evere. Besloten werd ze op zulke manier te presenteren dat ze als 

vergelijkingspunt kunnen dienen wanneer nieuwe gegevens worden geproduceerd, maar zonder 

dat er conclusies aan kunnen worden gekoppeld. 

De onderzoekers werden ook geconfronteerd met statistieken die van bron tot bron verschilden. 

Dit was het geval voor de werkgelegenheidsstatistieken. De door Actiris verstrekte cijfers zijn niet 

dezelfde als die van de Wijkmonitoring. Na overleg met een deskundige van Actiris hebben de 

onderzoekers ervoor gekozen de cijfers van de Wijkmonitoring te gebruiken, om de vergelijkingen 

consistent te houden, aangezien deze ook voor de wijken bestaan. 
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Sommige indicatoren, soms voor Evere en soms voor specifieke wijken, hadden nuttig kunnen zijn, 

maar waren niet beschikbaar (of toegankelijk) op het moment dat deze diagnose werd uitgevoerd 

en maakten daarom niet de gewenste analyses of conclusies mogelijk. Het zoeken naar statistische 

gegevens was soms moeilijk, omdat de personen die geacht werden over de informatie te 

beschikken, niet beschikbaar waren om deze informatie effectief te verstrekken. Het proces zou 

misschien gemakkelijker zijn geweest en de gesprekspartners zouden misschien meer open 

hebben gestaan indien het kwantitatieve proces vergezeld zou zijn geweest met het regionale 

kader van de “Lokale Sociale en Gezondheidscontracten” (LSGC).  

Gevolgen van de gezondheidscrisis met Covid-19 op het proces 

Deze diagnose is gesteld in het jaar 2021, dat sterk werd verstoord door de gezondheidscrisis met 

Covid-19. Deze situatie heeft bepaalde methodologische keuzes bepaald. 

In de eerste fase van de kwalitatieve gegevensverzameling was het de bedoeling de respondenten 

face-to-face te ontmoeten om de sociale interactie te vergemakkelijken. Aanvankelijk waren de 

onderzoekers van plan informatie te verzamelen via focusgroepen. Om echter te voorkomen dat 

er te veel mensen bij betrokken raken, werd de voorkeur gegeven aan individuele interviews of 

kleine groepen van maximaal drie respondenten wanneer de respondenten collega's waren die 

dagelijks samenwerkten. Tijdens deze interviews droegen de deelnemers mondmaskers en namen 

ze de aanbevolen sociale afstand in acht. Deze methodologische keuzes kunnen van invloed zijn 

geweest op de kwaliteit van de verzamelde informatie. Ze verhoogden ook de tijd die aan de 

gegevensverzameling werd besteed, aangezien meer interviews moesten worden afgenomen, er 

meer moest worden gereisd en meer gesprekken moesten worden getranscribeerd. 

De reactie van de regering op de gezondheidscrisis heeft ook een aantal activiteiten voor het 

verzamelen van informatie verhinderd. Een van deze activiteiten was de organisatie van een 

wereldcafé in samenwerking met het Jeugdhuis Regard. Dit wereldcafé, dat voor december was 

gepland, moest jongeren bijeenbrengen om samen te spreken over mobiliteit, openbare ruimten 

en werkgelegenheid. Deze activiteit moest worden geannuleerd na de aankondiging van de 

gedwongen sluiting van de scholen een week voor de wintervakantie, waardoor het Jeugdcentrum 

zijn publiek niet langer kon ontvangen. De onderzoekers hebben de methodologie moeten 

aanpassen door een kwalitatieve vragenlijst voor te stellen die schriftelijk moest worden ingevuld 

door de jongeren die naar het Espace Moreau kwamen om gebruik te maken van de open 

studiezaal. Deze aanpassingen hadden gevolgen voor het publiek dat met de vragenlijst werd 

bereikt, alsook de kwaliteit van de verzamelde antwoorden. Het gebruik van deze schriftelijke 

vragenlijst liet de interviewer niet toe de vragen te herformuleren en voort te bouwen op de 

gegeven antwoorden om bepaalde kwesties grondiger te onderzoeken. 

Tot slot waren er plannen om met enkele partners samen te werken, maar dat was onmogelijk 

vanwege de vele aanpassingen die deze organisaties moesten doorvoeren om aan de 

gezondheidsmaatregelen te voldoen. De pandemie met Covid-19 heeft de agenda's regelmatig 

verstoord. De vermoeidheid en moeheid van vele beroepsbeoefenaren was duidelijk voelbaar. 

Jaarlijkse financieringsperiode 

De uitvoering van de sociale en gezondheidsdiagnose voor Evere is gekoppeld aan de toekenning 

van jaarlijkse subsidies. Het was dan ook de bedoeling dat het project in de loop van een jaar zou 

worden uitgevoerd. Hoewel dit een betrekkelijk lange periode is, heeft het bepaalde keuzes 

opgelegd. De onderzoekers beseften dat ze niet in staat zouden zijn om alle prioritaire thema's uit 

te diepen. Vervolgens werd besloten een aantal thema’s tijdelijk naast hen neer te leggen, om de 

uitdiepingsfase van de andere thema's niet te overhaasten. 
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 Bijgevolg konden verschillende kwesties in deze diagnose niet diepgaand worden onderzocht, 

met name huisvesting: uit de eerste gesprekken bleek dat dit een belangrijke bezorgdheid was van 

de inwoners van Evere, maar werd niet duidelijk welke invloed het op hun leven zou kunnen 

hebben. De eerste fase van de kwalitatieve gegevensverzameling had moeten worden voortgezet 

om deze beter te begrijpen. Gezien de tijd die beschikbaar was om conclusies te trekken, hebben 

de onderzoekers er de voorkeur aan gegeven de bestudering van dit thema uit te stellen om 

vooruitgang te kunnen boeken met de andere thema's. Hetzelfde geldt voor de digitale kloof, het 

isolement van ouderen, de werkgelegenheid, het gebrek aan sociale en gezondheidsdiensten en 

het verband tussen sociale en gezondheidsactoren. 

Tot slot zal deze jaarlijkse tijdlijn gevolgen hebben gehad op de kwalitatieve gegevensverzameling. 

De tweede fase van de kwalitatieve diagnose is uitgevoerd in de herfst en de winter, toen het weer 

bijzonder regenachtig, sneeuwachtig en koud was. Het was dan ook moeilijker dan bij de eerste 

kwalitatieve diagnose om de respondenten op straat te vinden en hen ertoe aan te zetten enkele 

minuten met de onderzoekers door te brengen. Zonder de beperking om de diagnose in één jaar 

af te ronden, hadden de onderzoekers deze stap tijdens een milder seizoen kunnen uitvoeren. 

Gekozen geografische schaal: buurten van de Wijkmonitoring 

Om dichter bij de realiteit van de inwoners van Evere te komen, werd besloten om op een kleiner 

niveau dan de gemeente te werken, ie. de territoriale indeling van de Wijkmonitoring.  

Het voordeel is dat er statistische gegevens bestaan over de aldus gedefinieerde wijken, en dat het 

dus mogelijk was een kwantitatieve diagnose te stellen. Tijdens het verzamelen van de kwalitatieve 

gegevens werden de onderzoekers echter geconfronteerd met het feit dat deze territoriale 

indeling niet overeenstemt met de beeldvorming van de ondervraagden. Het was dus soms 

moeilijk om de bevindingen te koppelen aan de door de Wijkmonitoring omschreven wijken. 

Elementen van bestuur 

Deze sociale en gezondheidsdiagnose is uitgevoerd op initiatief van het OCMW. Hoewel de 

gemeenteraad in het begeleidingscomité zat, is deze diagnose niet het resultaat van een 

samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW. Ter vergelijking: elk contract dat wordt 

opgesteld in het kader van de “Lokale Sociaal en Gezondheidscontracten", die in bepaalde 

Brusselse wijken en op initiatief van het Kabinet voor Sociale Actie en Gezondheid zijn ingevoerd, 

wordt aangestuurd door een eenheid die onder meer de sociale coördinatie van het OCMW en de 

gemeente omvat. Het delen van het projectbeheer tussen deze twee instellingen zou een troef zijn 

geweest voor het opstellen van deze diagnose en van een actieplan. Deze samenwerking zou het 

mogelijk hebben gemaakt de gekozen thema's in een breder institutioneel kader te behandelen, 

een gemeenschappelijk actieplan op te stellen en samen projecten te ontwikkelen.  

In de geest van gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen hebben de onderzoekers de 

beschikbare informatie en de resultaten van hun onderzoek op verzoek verstrekt. Het is echter 

moeilijk geweest om feedback te krijgen op sommige van hun verzoeken. Gedeeld bestuur zou 

zeker bevorderlijk zijn geweest voor een logica van informatie-uitwisseling tussen de instellingen. 

In de loop van de analyses werden de onderzoekers herhaaldelijk geconfronteerd met elementen 

die onder de bevoegdheid van de gemeente vielen. Het is duidelijk dat de resultaten van de 

diagnose zullen worden doorgegeven aan de gemeentelijke autoriteiten en als basis kunnen 

dienen voor de ontwikkeling van gemeentelijke projecten. Het feit dat de diagnose niet 

gezamenlijk door de gemeente en het OCMW wordt uitgevoerd, kan het voor de gemeentelijke 

overheden echter moeilijk maken om zich de resultaten ervan toe te eigenen.  
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Niet-onderzochte kwesties die tijdens de 

gesprekken naar voren kwamen 

Tijdens de analyse van de kwalitatieve gegevens die tijdens de derde fase van de diagnose 

werden verzameld, kwamen verschillende onderwerpen over de hele linie naar voren zonder dat 

de onderzoekers een poging hadden ondernomen om deze te onderzoeken. Het gaat hierbij om 

sociaal isolement en de digitale kloof, die vooral ouderen treft, alsook het gebrek aan banden 

tussen sociale en gezondheidsactoren. 

Sociaal isolement van ouderen 

Het sociaal isolement van ouderen kwam herhaaldelijk ter sprake bij de bespreking van mobiliteit, 

sociale en medische voorzieningen en communicatie. Dit isolement werd vooral gemeld door 

beroepsbeoefenaren die regelmatig in contact komen met een ouder publiek. Zij constateren dat 

het percentage van hun begunstigden dat in een isolement verkeert, toeneemt, vooral sinds de 

lockdowns die verband houden met gezondheidscrisis Covid-19.  

Volgens hen is isolement het gevolg van een slecht ontwikkeld sociaal netwerk, vooral voor 

mensen zonder kinderen of goede vrienden die hen omringen. Professionals ondervinden 

moeilijkheden om deze mensen uit hun isolement te halen. 

Een van de problemen in verband met isolement zijn mobiliteitsproblemen. Deskundigen leggen 

uit dat bij ouderen die zich fysiek moeilijk kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van 

het openbaar vervoer, het feit dat zij geen toegang hebben tot een goed ontwikkeld sociaal 

netwerk een belemmering vormt voor hun mobiliteit. Deze ouderen hebben niet altijd de 

mogelijkheid om familie of vrienden te vragen hen naar sociale of medische activiteiten of 

afspraken te brengen. Bovendien ondervinden ze ook problemen bij het winkelen en het vervoer 

van hun aankopen. Het isolement daagt hen dus uit om gemakkelijk kwalitatief voedsel te vinden 

en dus ook een oplossing te vinden voor hun voedselautonomie. De mobiliteitsproblemen 

benadrukken het isolement. Kortom, het is een vicieuze cirkel. 

Wat communicatie betreft, benadrukten de respondenten dat het isolement van ouderen de 

digitale kloof kan accentueren, omdat ze moeilijk iemand kunnen vinden die hen kan uitleggen hoe 

ze bepaalde digitale instrumenten moeten gebruiken. De digitale kloof is op zich een bron van 

isolement, aangezien veel sociale communicatie nu plaatsvindt via digitale sociale netwerken of 

toepassingen. Een isolement kan ook de moeilijkheden bij het vinden van informatie verergeren. 

Zonder sociale contacten kunnen geïsoleerde mensen immers niet profiteren van de "mond-tot-

mondreclame" die door de respondenten als een belangrijk informatiemiddel wordt omschreven.  

De bevraagde beroepsbeoefenaren constateren een effect op de geestelijke gezondheid van 

geïsoleerde ouderen, waaronder symptomen van een depressie en een laag gevoel van 

eigenwaarde. Dit effect zou een gevolg zijn van het isolement, maar zou op zich ook een oorzaak 

zijn van toegenomen isolement. Isolatie kan namelijk in verband worden gebracht met een 

toename van psychologische stoornissen zoals depressie, maar ook neurologische stoornissen met 

een verhoogd risico op dementie en cognitieve achteruitgang. [26] 

Deze beroepsbeoefenaren merken ook dat mensen waarvan zij denken dat ze geïsoleerd zijn, 

terughoudend zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten, om contact te leggen met andere 

mensen of om bepaalde afspraken te maken. Ze hebben het over sociale angst, een angst om met 

andere mensen om te gaan. Volgens de wetenschappelijke literatuur kan sociaal isolement 
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inderdaad leiden tot een verzwakking van de sociale vaardigheden, enerzijds omdat ze minder 

nuttig zijn, anderzijds omdat psychische symptomen het sociale gedrag kunnen belemmeren. [27] 

Sociaal isolement kan ook gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid. Sociaal geïsoleerde 

mensen hebben meer kans om gedrag te ontwikkelen dat slecht is voor hun gezondheid, zoals een 

zittende levensstijl, slechte eetgewoonten, roken of zwaar alcoholgebruik. Zij worden dan ook 

vaker in het ziekenhuis opgenomen voor hart- en vaatziekten of chronische aandoeningen. [28] 

De beroepsbeoefenaren stellen voor het sociaal isolement van ouderen te bestrijden, met name 

door activiteiten op te zetten die erop gericht zijn deze mensen te ontmoeten, bijvoorbeeld via 

straatanimatie: straattheatergroepen, clowns, verhalenvertellers, enz. Ze wijzen ook op het belang 

van de oprichting van lokale sociale en medische netwerken in elke wijk: sociale diensten, 

huisartsen, fysiotherapeuten, enz. De betrokken personen zouden het ongetwijfeld gemakkelijker 

vinden hun huis te verlaten als ze de diensten die ze nodig hebben dicht bij hun huis konden vinden. 

Een ander voorstel dat ze deden was het opzetten van een telefonische hulpdienst op 

gemeenschapsniveau om het isolement te doorbreken. Dit soort dienst bestaat reeds op nationaal 

niveau met het nummer 107 van Tele-Onthaal. Als eerste stap moet misschien worden gedacht 

aan een betere communicatie van de bestaande diensten. 

Tijdens de diagnose werd duidelijk dat de energie en de motivatie om dit probleem in Evere aan te 

pakken, aanwezig zijn. Het lijkt belangrijk om in de nabije toekomst na te gaan hoe de actoren rond 

dit thema kunnen worden gemobiliseerd om samen projecten op te zetten. Binnen de sociale 

coördinatie bestaat een denkgroep "senioren". Het zou een goede hefboom zijn om deze reflectie 

te starten. 

Digitale kloof 

Tijdens de gesprekken legden de beroepsbeoefenaren die met ouderen werken en oudere 

respondenten uit hoe het gebruik van digitale hulpmiddelen voor deze groep een bron van 

moeilijkheden kan zijn.  

De digitale kloof heeft gevolgen op verschillende vlakken en maakt deel uit van het mechanisme 

voor het ontstaan van sociaal isolement. Het heeft zijn weerslag op verschillende van de in deze 

diagnose ontwikkelde thema's. 

Wat mobiliteit betreft, legden de respondenten uit dat veel handelingen en processen voor het 

zoeken naar informatie nu met digitale toepassingen gebeuren: kaartjes kopen, abonnementen 

verlengen, dienstregelingen zoeken, wijzigingen op een lijn aankondigen, alternatieve routes 

zoeken, enz. 

De toegang tot sociale en medische diensten wordt ook bemoeilijkt door de digitale kloof. De 

respondenten wezen erop dat veel diensten niet langer over een informatiebalie of een 

telefoonnummer beschikken om contact met hen op te nemen. De informatie over deze 

informatiediensten is voornamelijk beschikbaar op het internet, en het is soms niet mogelijk een 

afspraak te maken op een andere manier dan via een website. Voor de bevraagden hebben de 

lockdowns in het kader van Covid-19 de digitale overgang benadrukt en genormaliseerd door een 

groot aantal loketten en kantoren te sluiten. 

Bovendien worden steeds meer elektronische portalen en loketten gecreëerd, zoals Irisbox, 

Mijngezondheid.belgie.be, Myminfin. Een aantal procedures wordt nu hoofdzakelijk online 

uitgevoerd, waarbij online diverse formulieren digitaal moeten worden ingevuld. Deze formulieren 

vereisen dus niet alleen toegang tot een computer of smartphone en het internet, maar ook dat 

mensen hun identiteit bewijzen door hun ID-kaart in een kaartlezer te steken of via de applicatie 
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Itsme. Met de gezondheidscrisis als gevolg van Covid-19 is het bijvoorbeeld noodzakelijk een Covid 

Safe Ticket te tonen om bepaalde evenementen bij te kunnen wonen of naar restaurants te gaan. 

Om het CST te verkrijgen, moet u zich aanmelden op Mijngezondheid.belgie.be, uw identiteit 

bewijzen, het document downloaden en vervolgens afdrukken, of de CovidSafe-applicatie op uw 

smartphone installeren. Al deze handelingen vereisen de nodige uitrusting en vaardigheden. 

De respondenten benadrukten met name de moeilijkheden die mensen ondervinden voor de 

digitale kloof in het bankwezen. Bankinstellingen bevorderen het digitale beheer van 

bankrekeningen door het aantal geopende kantoren en de toegang tot afspraken met een adviseur 

te beperken. Ze ontwikkelden websites en toepassingen voor online bankieren. Bovendien bieden 

bankapplicaties gemakkelijke manieren om betalingen te verrichten. Mensen die door de digitale 

kloof worden getroffen, blijven door de sluiting van bankkantoren achter omdat zij aan de loketten 

niet meer zo gemakkelijk transacties kunnen verrichten als vroeger. De bevraagde professionals 

meldden dat onder hun begunstigden zich ook mensen bevonden die onder bewind stonden, niet 

omdat ze niet in staat waren hun vermogen te beheren, maar omdat ze niet in staat waren digitale 

bankinstrumenten te gebruiken.  

De digitale kloof leidt ook tot problemen bij de toegang tot informatie. Communicatie over sociale 

of medische diensten, sociale rechten en culturele evenementen is sterk afhankelijk van websites 

en sociale netwerken. Mensen die met de digitale kloof worden geconfronteerd, kunnen 

belangrijke informatie mislopen.  

Zoals we kunnen zien, maakt de digitalisering van diensten mensen die moeite hebben met het 

gebruik van digitale hulpmiddelen, afhankelijker van hun familie en vrienden of van sociale 

professionals. Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting [29] is 40% van de Belgische 

bevolking kwetsbaar voor digitale technologie. 475.000 Brusselaars hebben weinig digitale 

vaardigheden, terwijl 170.000 inwoners van het Gewest helemaal geen digitale vaardigheden 

hebben.  

De mensen die voor deze diagnose werden geïnterviewd, presenteerden de digitale kloof als een 

probleem dat vooral een ouder publiek treft. Andere groepen zijn echter kwetsbaar voor 

digitalisering: mensen die in armoede leven, analfabeten, personen met een beperking, jongeren, 

enz. Zijn bepaalde bevolkingsgroepen bijzonder kwetsbaar voor deze kwestie? En wat kan er 

worden gedaan om de digitale kloof te bestrijden? Het zou interessant zijn deze kwestie verder te 

onderzoeken, aangezien zij een impact heeft op diverse niveaus. 

Gebrek aan relaties tussen sociale en 

gezondheidsactoren 

Tijdens de gesprekken hadden de onderzoekers herhaaldelijk het gevoel dat er geen echte relatie 

bestond tussen de sociale en gezondheidswerkers, omdat zij elkaar niet kenden, maar ook omdat 

deze professionals zich er niet van bewust leken te zijn dat deze twee begrippen met elkaar 

verbonden zijn. Sociale en gezondheidskwesties zijn echter nauw met elkaar verbonden, zoals 

wordt geïllustreerd door het concept van sociale gezondheidsdeterminanten. 

In dit verband is er behoefte aan een betere samenwerking tussen de sociale diensten en de 

gezondheidsdiensten. De door het OCMW georganiseerde sociale coördinatie van Evere zou een 

interessante plaats zijn om hierover na te denken. Op dit moment zijn er weinig 

gezondheidswerkers in het gebied. Hoe kunnen deze beroepsbeoefenaren erbij worden 

betrokken? Moeten we beginnen met alleen de gezondheidsactoren samen te brengen, alvorens 

ze te integreren in een sociaal-gezondheidsvisie? Hoe kunnen ze worden geassocieerd in een 

preventieve visie? En vooral, hoe kunnen we erin slagen de sociale zorg en de gezondheidszorg aan 
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elkaar te koppelen om gemeenschappelijke doelstellingen te definiëren en samen projecten te 

ontwikkelen? Al deze vragen moeten worden onderzocht. 

 



Conclusie 
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De benadering van de sociaal-gezondheidsdiagnose, dankzij de kruisanalyse van kwantitatieve 

en kwalitatieve gegevens over de sociale en gezondheidscontext van Evere en haar woonwijken, 

maakt het mogelijk verhelderende tendensen vast te stellen en vormt een basis voor reflectie 

voor het OCMW van Evere met het oog op de ontwikkeling van duurzame, doeltreffende en 

efficiënte acties ter vermindering van de sociale ongelijkheden op gezondheidsvlak. 

Belangrijkste bevindingen in Evere en per 

wijk 

De situatie van Evere in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

De kwantitatieve analyse op gemeentelijk niveau wijst op de over het algemeen minder gunstige 

sociaal-economische situatie van Evere in vergelijking met andere gemeenten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De bevolking van Evere is sinds 2004 geleidelijk armer geworden en 

het gemiddelde inkomen per inwoner is in 2012 gedaald tot onder het regionale gemiddelde. 

Tegelijkertijd is het percentage ontvangers van het Ll en ELl zodanig gestegen dat het boven het 

gemiddelde van het BHG ligt. Het aandeel vrouwen en jongeren onder de werkzoekenden is hoger. 

De gezondheidsindicatoren van de bevolking van Evere zijn over het algemeen slechter dan die 

van de regionale bevolking als geheel, met name de sterftecijfers. De prevalentie van bewoners 

van Evere met diabetes is iets hoger dan de regionale prevalentie. De waarden van de indicatoren 

voor geestelijke gezondheid (raadpleging van een psychiater en gebruik van antidepressiva op de 

korte of lange termijn) zijn in alle gevallen hoger dan die van het BHG.  

Wat de mobiliteit betreft, is de gemeente Evere zeer goed bedeeld: met ongeveer 95% van de 

bevolking die in de buurt van het openbaar vervoer woont, ligt de gemeente iets boven het 

regionale gemiddelde voor deze indicator. 

Evere heeft ook veel groene ruimtes: ongeveer 95% van de bevolking woont in de buurt van 

openbaar toegankelijke groene ruimtes, de gemeente ligt ruim boven het gemiddelde van het BHG 

voor deze indicator. 

De sociale en gezondheidsvoorzieningen van de inwoners van Evere zijn divers, maar in sommige 

gebieden en wijken ontoereikend of onbestaand, met name op het gebied van kinderopvang 

(vroege kinderjaren), sociaal-professionele integratie (jongeren), digitale inclusie, 

huisvestingsdiensten, diensten voor personen met een beperking en medische diensten, preventie 

en gezondheidsbevordering.  
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Verschillen tussen wijken 

De kwantitatieve analyse per wijk brengt zeer duidelijke verschillen aan het licht tussen de 

wijken in het noorden (Vrede en Conscience of “Laag-Evere”) en het zuiden (Leopold III en 

Paduwa of “Hoog-Evere”) van de gemeente.  

Uit de cijfers blijkt dat de bevolking in Laag-Evere langzamer groeit. De bevolking woont er dichter 

op elkaar en is jonger en armer. Het werkloosheidsaandeel is hoger dan in de rest van de 

gemeente. De gebouwen worden beschreven als oud en in in een algemeen slechte staat. In Hoog-

Evere is het aandeel volwassenen en ouderen echter groter en het aandeel jongeren en vrouwen 

onder de werkzoekenden in de wijk Leopold III ligt duidelijk boven het gemeentelijke en het 

gewestelijk gemiddelde. Anderzijds zijn de gebouwen er recenter, met een aanzienlijke toename 

van het aantal gebouwen in het laatste decennium. 

Wat de gezondheidsindicatoren betreft, zijn de verschillen tussen de wijken minder 

uitgesproken. Niettemin kan worden vastgesteld dat het aandeel van de bevolking van de wijk 

Conscience dat gebruik maakt van de gezondheidsdiensten, het laagste is van de hele gemeente. 

Bovendien lijdt 6,5% van de vrouwen en 7,0% van de mannen die in Leopold III wonen aan 

diabetes: het betreft de hoogste prevalentie van de gemeente. [19] 14,7% van de mensen in de 

wijk Paduwa gebruikt antidepressiva en bijna driekwart van hen gebruikt deze medicatie langdurig: 

beide percentages zijn de hoogste van Evere. [19] 

Tot slot moet worden gewezen op een uitzondering op de informele verdeling van de gemeente in 

de zones Hoog- en Laag-Evere: de subwijk voor sociale huisvesting “Germinal”. Deze wijk ligt in 

het centrum van de gemeente en is zeer gesloten. Bovendien wordt de wijk begrensd door twee 

“stedelijke snelwegen” (de Leopold III-laan enerzijds en de Jules Bordetlaan anderzijds) en door de 

volledig ommuurde Brusselse begraafplaats. Het minimale aanbod van openbaar vervoer, sociale, 

commerciële of administratieve diensten benadrukt het gevoel van isolement van de bewoners en 

bemoeilijkt hun mobiliteit. De installatie van de gemeenschapsruimten van de sociale 

huisvestingsmaatschappij Everecity en van een sociaal restaurant van het OCMW (het P’tit Resto 

Léger) in 2021, alsook de opening van het medisch centrum Rive begin 2022 in deze subwijk, zijn 

echter de eerste belangrijke stappen in de richting van een verbetering van het sociale en 

gezondheidsaanbod. 
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Vergelijking van wijken met regionale gemiddelden 

Indicatoren  Vrede en Conscience (Laag-Evere) Leopold III en Paduwa (Hoog-Evere) 

Demografie [16] 

Groeipercentage 
Boven het gemiddelde van het 

BHG (onder de wijk Vrede) 

Aanzienlijk boven het gemiddelde 

van het BHG 

Bevolkingsdichtheid 
Boven het gemiddelde van het 

BHG 

Boven het gemiddelde van het 

BHG 

Gemiddelde leeftijd 
Iets boven het gemiddelde van 

het BHG 

Boven het gemiddelde van het 

BHG 

Inkomen [16] 

Gemiddeld belastbaar inkomen 

per inwoner 

Onder het gemiddelde van het 

BHG (zelfde waarde voor beide 

wijken) 

Onder het gemiddelde van het 

BHG 

Arbeidsmarkt [16] 

Werkloosheidsgraad (aantal 

NWWZ in de beroepsbevolking --- 

2018) 

Boven het gemiddelde van het 

BHG 

Onder het gemiddelde van het 

BHG 

Aandeel jongeren in de groep 

niet-werkende werkzoekenden 

(NWWZ - 2019) 

Iets boven het gemiddelde van 

het BHG.  

Boven het gemiddelde van het 

BHG. Paduwa is de wijk met het 

5e hoogste aandeel jongeren 

onder de gemiddelde NWWZ-

cijfers van het BHG. 

Aandeel vrouwen onder de niet-

werkende werkzoekenden 

(NWWZ - 2019) 

Iets onder het gemiddelde van het 

BHG 

Boven het gemiddelde van het 

BHG. Leopold III is de wijk met het 

2e hoogste percentage vrouwen 

onder de NWWZ in het BHG. 

Huisvesting (moeilijk te analyseren, aangezien er weinig recente statistieken over bestaan). [16] 

Gemiddelde maandelijkse huur 
Onder het gemiddelde van het 

BHG 

Boven het gemiddelde van het 

BHG, vooral voor Leopold III. 

Aantal sociale 

huisvestingseenheden/100 

huishoudens 

Onder het gemiddelde van het 

BHG 

 

Aanzienlijk boven het gemiddelde 

van het BHG 
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Vergelijking van wijken met gemeentelijke gemiddelden 

  

Indicatoren  Vrede en Conscience (Laag-Evere) Leopold III en Paduwa (Hoog-Evere) 

Demografie [16] 

Groeipercentage 
Onder het gemiddelde van Evere Boven het gemiddelde van Evere 

Bevolkingsdichtheid 
Boven het gemiddelde van Evere Onder het gemiddelde van Evere 

Gemiddelde leeftijd 

Lager dan het gemiddelde van 

Evere, met een hoger aandeel 

25+’ers 

Boven het gemiddelde van Evere, 

met een hoger aandeel van 

45+’ers voor Leopold III en 

65+’ers voor Paduwa. 

Inkomen[16] 

Gemiddeld belastbaar 

inkomen per inwoner 

Lager dan het gemiddelde van 

Evere (dezelfde waarde voor 

beide wijken) 

Boven het gemiddelde van Evere, 

vooral in de wijk Paduwa 

Arbeidsmarkt [16] 

Werkloosheidsgraad 

(aantal NWWZ in de 

beroepsbevolking) 

Boven het gemiddelde van Evere Onder het gemiddelde van Evere 

Aandeel van jongeren in 

het totale aantal niet-

werkende werkzoekenden 

Iets lager dan het gemiddelde van 

Evere (maar hoger voor de wijk 

Vrede) 

Iets hoger dan het gemiddelde 

van Evere (maar lager voor de 

wijk Leopold III) 

Aandeel van vrouwen 

onder de niet-werkende 

werkzoekenden 

Onder het gemiddelde van Evere Boven het gemiddelde van Evere 

Huisvesting (moeilijk te analyseren, aangezien er weinig recente statistieken over bestaan). [16] 

Gemiddelde maandelijkse 

huur 

Onder het gemiddelde van Evere Boven het gemiddelde van Evere 

Aantal sociale 

huisvestingseenheden/100 

huishoudens 

Onder het gemiddelde van Evere Aanzienlijk hoger dan het 

gemiddelde van Evere 
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Belangrijkste behoeften en actiepunten 

Na raadpleging van de bevolking (inwoners, sociale en gezondheidswerkers en gekozen 

vertegenwoordigers) kon een reeks behoeften en thema’s worden vastgesteld die nader moeten 

worden uitgediept, namelijk mobiliteit, openbare ruimte (met uitzondering van de kwestie van de 

netheid van de openbare ruimte), sociale en medische diensten en communicatie. Er werden ook 

drie belangrijke doelgroepen vastgesteld: jongeren (15-25 jaar), gezinnen met kinderen en 

senioren (65 jaar en ouder). 

Uitbreiding van het medisch aanbod als antwoord op de behoeften 

van de bevolking van Evere  

Het aantal huisartsen in Evere ligt zeer dicht bij de schaarstedrempel. Minder dan één procent 

van de huisartsen was in 2017 jonger dan 55 jaar: nu de overgrote meerderheid de 

pensioengerechtigde leeftijd nadert, zal de situatie de komende jaren waarschijnlijk snel 

verslechteren. De behoefte aan huisartsen is nog groter geworden door de gezondheidscrisis met 

Covid-19. Zowel inwoners als beroepsbeoefenaren vrezen dat ze niet gemakkelijk een huisarts 

zullen vinden die nieuwe patiënten aanneemt. Professionals wijzen ook op een gebrek aan 

fysiotherapeuten en beschikbare plaatsen in centra voor geestelijke gezondheidszorg, aangezien 

de Covid-19-crisis heeft geleid tot een toename van de behoefte aan psychologische steun, met 

name voor mensen die lijden aan eenzaamheid en isolement. 

Om het medisch aanbod in Evere te verbeteren, stelt de gemeente voor een alarmcentrale voor 

huisartsen en medische centra of gecontracteerde medische centra op te richten; het aanbod van 

1e-lijnsdiensten voor geestelijke gezondheidsdiensten te vergroten; mobiele teams voor 

geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen; en een gemeentelijke telefoonlijn creëren om de 

bewoners uit hun isolement te helpen. 

Het OCMW zou bij het opstellen van zijn toekomstige sociaal en gezondheidsplan kunnen 

bijdragen tot de versterking van het aanbod eerstelijnsgezondheidszorg. Dit kan door de 

vestiging van nieuwe huisartsen en medische en gezondheidscentra - met inbegrip van een 

aanbod voor geestelijke gezondheidszorg - in Evere aan te moedigen, met prioriteit voor de wijk 

Leopold III, waar het aanbod ver onder de schaarstedrempel ligt. Het zal ook van belang zijn na te 

gaan in hoeverre preventie en gezondheidsbevordering de gezondheid van de inwoners van Evere 

kan verbeteren en de behoefte aan gespecialiseerde gezondheidsvoorzieningen (bijv. 

fysiotherapie, mondhygiëne, enz.) kan vaststellen. 
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Een aanbod van huisvestingsdiensten creëren  

De kwestie van de huisvesting is moeilijk te analyseren omdat er weinig recente statistieken over 

dit onderwerp beschikbaar zijn. Een groot aantal van de verkregen gegevens dateert van 2001 

en is niet langer representatief voor de toestand van de huisvesting in Evere. Het is echter 

interessant op te merken dat Evere 12,34 sociale woningen per 100 huishoudens telt: dit aandeel 

is het op één na hoogste in het gewest en is in Evere bijna twee keer zo hoog als in het 

grensoverschrijdende samenwerkingsverband, waar het 7,22 per 100 huishoudens bedraagt. Te 

noteren dat dit percentage lager ligt dan de gemeentelijke en regionale gemiddelden voor de 

wijken van Laag-Evere, waar sommige bewoners en beroepsbeoefenaren melding maken van 

ongezonde huisvesting. Er is geen sociale huisvesting in de wijk Conscience. De wijk Leopold III 

daarentegen telt een groot aantal sociale woningen, maar geen sociale diensten (sociale 

kledingwinkels, voedselpakketten, sociale kruidenierswinkel, enz.) 

De organieke wet betreffende de OCMW ’s van 8 juli 1976 bepaalt in artikel 62: “Onverminderd de 

bevoegdheden van de federale overheid en de gefedereerde entiteiten heeft het Centrum, om een 

steentje bij te dragen in de strijd tegen de armoede, en in samenspraak met de voornoemde 

diensten en instellingen, de bevoegdheid om (...) een dienst van begeleiding bij het zoeken naar een 

woning, en een dienst van begeleide huisvesting en preventie van uitzetting op te richten. ” 

Momenteel bestaat er in Evere geen “huisvestingsdienst”, noch op het niveau van het 

gemeentebestuur, noch op het niveau van het OCMW. 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van zijn toekomstig sociaal en gezondheidsplan zal het OCMW 

in 2022 een “huisvestingsdienst” oprichten die belast zal zijn met de uitvoering van een specifieke 

diagnose over dit thema om de behoeften van de inwoners beter te kunnen bepalen op basis van 

geactualiseerde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. 

Verbetering van de structurele en punctuele opvang van kinderen 

Het gebrek aan betaalbare kinderopvangfaciliteiten is een bepalende factor voor de gezondheid 

van de inwoners van Evere. Sommige beroepsbeoefenaren melden zelfs dat ouders sociale of 

medische afspraken afzeggen of met hun kinderen naar de afspraak komen omdat ze geen 

kinderopvang voor hen kunnen vinden. Ondanks het grote aantal crèches in Evere heeft slechts 

één op de vier kinderen onder de 3 jaar een beschikbare plaats (d.w.z. een plaats die niet 

gereserveerd is en waarvoor geen voorrangsregels gelden) welke inkomensafhankelijk is (d.w.z. 

waar het tarief dat gezinnen voor kinderopvang betalen, wordt bepaald op basis van het 

gezinsinkomen). Bovendien zijn de meeste crèches van Evere particuliere crèches die zich 

voornamelijk in de wijk Paduwa bevinden. Hoewel de andere crèches min of meer gelijkmatig over 

de wijken zijn verdeeld, moet worden opgemerkt dat er in de wijk Conscience geen gemeentelijke 

kinderopvang is. Voor oudere kinderen vermeldden de respondenten dat ze moeite hadden om 

betaalbare, occasionele kinderopvang te vinden.  

Om dit probleem te verhelpen, stellen ouders die met deze moeilijkheid worden geconfronteerd 

voor om een systeem van bevoorrechte kinderopvang voor OCMW-gerechtigden op te zetten. 

Het OCMW zal bij de uitwerking van zijn toekomstig sociaal en gezondheidsplan de mogelijkheid 

bestuderen om een punctuele dienst voor kinderopvang op te richten voor gezinnen met een 

laag inkomen, in het bijzonder eenoudergezinnen, met voorrang voor de wijk Laag-Evere , om 

het huidige dienstenaanbod in evenwicht te brengen. 
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Jongeren beter ondersteunen bij het zoeken naar werk  

Er is geen erkend opleidingscentrum in Evere, noch is er een algemene dienst die specifiek 

praktische hulp biedt bij het zoeken naar werk. Verschillende organisaties bieden sociale en 

culturele activiteiten voor kinderen en jongeren aan, alsook bijlessen en huiswerkklassen. Het 

aanbod van diensten voor jongeren is onlangs uitgebreid met de oprichting van het Espace Moreau 

in Hoog-Evere en de komst van nieuwe diensten. De Actiris- vestiging, de SPI-dienst van het OCMW 

en het PWA zijn de belangrijkste pijlers van het aanbod op het gebied van socio-professionele 

inschakeling, maar geen van deze diensten biedt concrete ondersteuning bij het zoeken naar werk 

die voor iedereen toegankelijk is of specifiek op jongeren is gericht. 

Jongeren zijn op zoek naar een dienst die hun vaardigheden evalueert, hen helpt bij het schrijven 

van cv's en sollicitatiebrieven en hen coacht bij de voorbereiding op sollicitatiegesprekken. 

Bij het opstellen van haar toekomstig sociaal en gezondheidsplan zou het OCMW het aanbod van 

steun bij het definiëren van een beroepsproject en het vinden van een baan voor jongeren van 

18 tot 25 jaar kunnen ontwikkelen in samenwerking met gespecialiseerde actoren die 

momenteel nog niet actief zijn in Evere. Er zou prioriteit worden gegeven aan de ontwikkeling van 

het aanbod in Laag-Evere om de huidige geografische spreiding van de jeugddiensten in evenwicht 

te brengen. 

Strijd tegen het sociaal isolement van senioren 

Er zijn veel diensten die sociale en culturele activiteiten voor ouderen aanbieden, maar ze 

hebben te lijden onder een ongelijke geografische spreiding. Er is namelijk geen sprake van een 

dergelijk aanbod in de wijk Conscience. In de wijk Leopold III worden de activiteiten voor senioren 

hoofdzakelijk georganiseerd door het plaatselijke gemeenschapscentrum, dat zich niet op de 

bejaarden richt.  

De professionals stellen voor het sociaal isolement van ouderen te bestrijden, met name door 

activiteiten op te zetten die erop gericht zijn deze mensen te ontmoeten (straattheater, clowns, 

verhalenvertellers, enz.); lokale sociale en medische netwerken in elke wijk op te zetten (sociale 

diensten, huisartsen, fysiotherapeuten); en een gemeentelijke telefoonlijn in te voeren om het 

isolement te doorbreken (een dienst die op nationaal niveau al bestaat met het 107-nummer van 

Tele-Onthaal).  

Bij de uitwerking van haar toekomstig sociaal en gezondheidsplan zal het OCMW de strijd tegen 

het sociaal isolement van ouderen opnemen in een aanpak om te werken aan hun algemeen 

welzijn, door te zorgen voor een betere communicatie over het bestaande aanbod en door dit 

aanbod uit te breiden tot activiteiten die specifiek gewijd zijn aan de strijd tegen het sociaal 

isolement van dit publiek. Bij het ontwerpen van nieuwe projecten zou voorrang moeten worden 

gegeven aan de wijken Conscience en Leopold III, waar geen of niet-specifieke voorzieningen zijn. 
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De digitale kloof overbruggen  

De digitale kloof heeft gevolgen voor de toegang tot sociale rechten, speelt een rol bij het 

ontstaan van sociaal isolement en bemoeilijkt de toegang tot diensten, met name 

gezondheidsdiensten. De lockdowns in het kader van Covid-19 hebben de digitale overgang 

benadrukt en genormaliseerd door een groot aantal loketten en kantoren te sluiten. Diverse 

aspecten van het dagelijks leven zijn nu teruggebracht tot digitale toepassingen of communicatie, 

zoals bankieren, de generatie van routebepalingen en kaartjesverkoop voor het openbaar vervoer, 

administratieve procedures, toegang tot medische, sociale en culturele informatie. Daarnaast zijn 

er nieuwe portalen en elektronische loketten (bijv. Irisbox, Mijngezondheid.belgie.be, Myminfin). 

Deze formulieren vereisen dus niet alleen toegang tot een computer of smartphone en het 

internet, maar ook dat mensen hun identiteit bewijzen door hun ID-kaart in een kaartlezer te 

steken of via de applicatie Itsme. De technologische drempel wordt dus steeds hoger. 

Dit werd vooral gemeld door senioren en beroepsbeoefenaren die met een ouder publiek werken. 

Andere groepen zijn echter kwetsbaar voor digitalisering. 

Enkele van de voorstellen van de Gemeenschap zouden bijdragen tot de bestrijding van de 

digitale kloof, zoals de terbeschikkingstelling van een publieke IT’er; de ontwikkeling van 

administratieve diensten aan huis; de organisatie van opleidingen over aan senioren aangepaste 

digitale instrumenten en het voorstel van steun voor de aanschaf van aan senioren aangepaste 

tablets. 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van zijn toekomstige sociaal en gezondheidsplan is het OCMW 

van plan om, als eerste stap, de doelgroepen te identificeren die onder de digitale kloof lijden, de 

niet-digitale communicatie te versterken en de toegankelijkheid tot digitale informatie te 

vergroten. 

Verbetering van de informatie over het aanbod en de wisselwerking 

tussen sociale en gezondheidswerkers 

In deze diagnose werd herhaaldelijk gewezen op het gebrek aan kennis van de beschikbare 

diensten bij de inwoners van de gemeente en de gezondheidswerkers, alsook op het huidige 

gebrek aan koppeling tussen sociale en gezondheidswerkers.  

Professionals melden een gebrek aan kennis van de diensten, en ook de inwoners van Evere 

melden een gebrek aan kennis van de beschikbare diensten, vooral omdat de informatie moeilijk 

te vinden is. 

Om dit te verhelpen stelt de gemeenschap voor om een (digitaal) repertorium op te stellen van 

de in Evere actieve diensten en vzw’s; een algemene informatiedienst die gemakkelijk toegankelijk 

is (bijv. telefonisch); opleiding voor beroepsmensen over de verschillende diensten; en een 

“repertorium”-instrument dat gemakkelijk kan worden ingezet door veldwerkers. 

Het OCMW is van plan om bij de opstelling van haar toekomstige sociaal en gezondheidsplan de 

sociale coördinatie te versterken als ontmoetingsplaats voor de sociale actoren en de 

gezondheidswerkers, de kennis van hun respectievelijke opdrachten te vergroten, onder meer 

dankzij de website voor sociale coördinatie (waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd) 

en de samenwerking te bevorderen, met het oog op een betere dienstverlening en communicatie 

met de gebruikers, de vereenvoudiging van de administratieve procedures en de verbetering van 

de toegang tot en het gebruik van de rechten.  
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Vergemakkelijking van het verkeer van personen met beperkte 

mobiliteit 

Ondanks een ruim aanbod van openbaar vervoer en geschikte routes voor fietsers blijkt 

mobiliteit nog steeds een belemmering te zijn voor de toegang tot gezondheidsdiensten, vooral 

voor ouderen. De oorzaak: de geografische en psychologische scheidingslijn van de Leopold III-

laan, die Hoog- en Laag-Evere verdeelt in twee verschillende “werelden” met zeer verschillende 

sferen en sociaaleconomische realiteiten. Deze dualisering ontmoedigt mensen om zich te 

verplaatsen naar sociale, gezondheids-, commerciële, culturele of andere diensten "over de grens".  

Een van de voorstellen die door de gemeenschap zijn gedaan , is de oprichting van een 

minibusdienst in Evere om de verbinding tussen Laag- en Hoog-Evere te vergemakkelijken. Meer 

specifiek voor ouderen stelt de bevolking voor om de vloot van goedkope reisdiensten uit te 

breiden en nieuwe diensten te creëren. De bewoners stellen ook voor een dienst op te richten van 

mensen die de bejaarden zouden helpen bij hun korte verplaatsingen (boodschappen, medische 

afspraken, enz.). 

Bij het opstellen van zijn toekomstig sociaal en gezondheidsplan zal het OCMW met de diensten 

en partners van het OCMW (waaronder de Dienst Gezinshulp) mogelijke oplossingen bespreken 

om het dagelijkse leven van personen met beperkte mobiliteit binnen de denkgroep "Senioren" 

van de sociale coördinatie te verbeteren.  

Verbetering van de voorzieningen en de sociale cohesie in de 

openbare ruimte 

Ondanks de vele toegankelijke groene ruimtes in Evere, lijkt de kwaliteit en het gedeeld gebruik 

van deze ruimtes problematisch. Bewoners melden een gevoel van onveiligheid, overlast door 

samenscholingen van jongeren en spanningen tussen bewoners over het delen van de openbare 

ruimte. Zowel bewoners als beroepsbeoefenaren betreuren het gebrek aan 

recreatiemogelijkheden in de groene ruimtes en het gebrek aan onderhoud van de bestaande 

voorzieningen.  

Om dit te verhelpen stelt de gemeente voor de openbare verlichting uit te breiden; animaties te 

creëren in de parken om de gezelligheid een boost te geven; het aantal gratis toegankelijke 

sporttoestellen te verhogen en coachingsessies op deze toestellen aan te bieden; 

drinkwaterpunten te installeren; meer aan verschillende leeftijdsgroepen aangepaste 

speelterreinen voor kinderen te ontwikkelen. 

Bij de uitwerking van het toekomstig sociaal en gezondheidsplan zal het OCMW overwegen om, in 

samenwerking met de verantwoordelijke actoren, na te denken over het onveiligheidsgevoel en 

het delen van de openbare ruimte, met het oog op sociale cohesie en “samen leven”. 

Ondanks de methodologische belemmeringen voor deze diagnose, die vooral tijdens de sociale 

en gezondheidscrisis van Covid-19 werd uitgevoerd, konden talrijke lessen worden getrokken uit 

het proces van de sociale en gezondheidsdiagnose. De analyse heeft bepaalde intuïties van het 

OCMW over de prioriteiten van de uit te voeren sociale acties bevestigd en nieuwe behoeften aan 

het licht gebracht die grondiger moeten worden geanalyseerd. 

De conclusies van de diagnose zullen worden verspreid onder de sociale en gezondheidsactoren 

die in Evere actief zijn, om hun kennis van de behoeften van de bevolking van Evere te vergroten. 

Dit verslag moet de actoren in Evere de mogelijkheid bieden zich de resultaten eigen te maken, 
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het belang van het verband tussen sociale en gezondheidskwesties te meten en de basis te leggen 

voor nieuwe projecten. Te noteren dat sommige thema's niet (uitsluitend) onder de 

verantwoordelijkheid van het OCMW van Evere vallen. Het lijkt dan ook van essentieel belang 

deze sociale en gezondheidsdiagnose aan de bevoegde autoriteiten door te geven.  

Het proces van sociale en gezondheidsdiagnose blijkt duidelijk een essentiële stap te zijn voor 

de implementatie van een efficiënt plan ter bestrijding van ongelijkheden op sociaal en 

gezondheidsvlak. Het is daarom van belang deze aanpak voort te zetten en ervoor te zorgen dat 

het publiek en de beroepsbeoefenaren regelmatig bij het proces worden betrokken. 

Tot slot zal het OCMW een sociaal en gezondheidsplan overwegen dat geïntegreerd is in een 

gezondheidsbevorderingsproces. Deze aanpak is erop gericht “mensen meer controle te geven 

over hun eigen gezondheid en meer middelen aan te reiken om hun gezondheid te verbeteren” [3] 

en wordt ontwikkeld aan de hand van de vijf door de WHO gedefinieerde actielijnen [3], die voor 

Evere als volgt zouden kunnen worden vertaald: 

 Op basis van dit verslag bij de bevoegde autoriteiten pleiten voor de ontwikkeling van 

een gezondheidsbeleid door gezondheid op de agenda te plaatsen van de beleidsmakers 

in alle sectoren om een meer op gelijkheid gericht beleid te ontwikkelen. 

 Ontwikkelen van buurtdiensten ter bevordering van ondersteunende omgevingen die 

gebaseerd zijn op veilige, stimulerende, lonende en aangename leef- en 

arbeidsomstandigheden. 

 Het vergroten van de deelname van de gemeenschappen van Evere aan de ontwikkeling 

van het sociaal en gezondheidsplan, van het stellen van prioriteiten tot het uitvoeren van 

planningsstrategieën om een betere gezondheid te bekomen. 

 De ontwikkeling van individuele vaardigheden bevorderen door betere informatie, de 

bestrijding van de digitale kloof, gezondheidseducatie en de ontwikkeling van essentiële 

vaardigheden voor het leven. 

 Verbetering van de koppeling tussen medische en sociale diensten door middel van 

sociale coördinatie met het oog op een heroriëntatie van de gezondheidsdiensten door 

hun mandaat uit te breiden tot andere diensten dan de klinische en curatieve diensten. 
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2 Situation géographique
 Superficie: 5 km²

 Bordée par:
 Nord: Haren (Bruxelles-Ville)

 Ouest: Schaerbeek

 Sud: Woluwe-Saint-Lambert

 Est: Zaventem 

 4 quartiers habités:
 Paix 

 Conscience

 Avenue Léopold III

 Paduwa

Bas Evere

Haut Evere



3 Population · Croissance et densité
 42.656 habitants (01/01/2020)

 Croissance démographique annuelle de 1,93%: 
augmentation d’environ 7.000 habitants en 10 ans

 Quartiers habités: 10.400 habitants au km²

 Varie fortement selon les quartiers

 En fonction des espaces verts et des zones 
économiques et administratives

Par rapport à Bruxelles-
Capitale: 
 Commune bruxelloise dont la population croit le 

plus rapidement.



4 Population · Âge et genre

 Âge moyen: 38,5 ans 

 Tendance à rajeunir 

 Depuis 25 ans 

 Moins rapidement depuis 2014

 52,2% de femmes et 47,8% d’hommes 

Par rapport à Bruxelles-Capitale:
 Âge moyen des femmes plus élevé d’environ 2 ans

 Plus d’enfants de moins de 15 ans

 Moins d’hommes de 20 à 64 ans

 Plus de femmes de plus de 50 ans
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Comparaison de la structure par âge des 
populations bruxelloise et everoise (2020)
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71,36%

14,69%

13,95%

Nationalités de la population everoise 
(2020)

Belge

Union
Européenne 28
pays (sauf belge)

Autres

Population · Nationalités

Par rapport à Bruxelles-Capitale:
 Plus de personnes de nationalité belge

 Moins de ressortissants de l’Union Européenne
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41,08%

15,96%

27,66%

12,57%

2,72%

Composition des ménages everois (2020)

Isolés

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Familles
monoparentales

Autres

Population · Composition des ménages

Par rapport à Bruxelles-
Capitale:

 Taille des ménages un peu plus grande

 + de :

 Couples sans enfants

 Couples avec enfants

 Familles monoparentales

 - de:

 Personnes isolées



7 Population · Revenus
 Revenu moyen: 13.758€/an (2018)

 Situation se dégrade depuis 2004

Par rapport à Bruxelles-
Capitale:
 +/- 900€ de moins que dans la région

 Passe sous la moyenne régionale à partir de 2012

85

90

95

100

105

110
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8 Population · Bénéficiaires de RIS1, ERIS2 et GRAPA3

 RIS et ERIS: 5,9% des Everois de 18 à 64 ans en 
2018

 GRAPA: 711 bénéficiaires en 2020 (10,7% des 
personnes de 65 ans et +)

 Ces deux taux ont presque doublé en 15 ans

Par rapport à Bruxelles-
Capitale:
 Bénéficiaires de RIS et ERIS: passe légèrement au-

dessus de la moyenne régionale en 2011

 Pourcentage un peu moins élevé de  bénéficiaires 
de la GRAPA à Evere
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Evolution du pourcentage de bénéficiaires 
RIS et ERIS à Evere et Bruxelles-Capitale

Evere Bruxelles-Capitale

1 RIS: Revenu d’Intégration Sociale · 2 ERIS: Equivalent du Revenu d’Intégration Sociale · 3 GRAPA: Garantie de Revenu Aux Personnes Agées



Population · Emploi

 Taux d’emploi: 1 personne en âge de travailler
sur 2 (53%) a un emploi

 Régimes de travail:
 Temps plein:

• 8 hommes salariés sur 10

• 1 femme salariée sur 2

 Temps partiel
• 2x plus pour les femmes que pour les hommes

 Taux de chômage total: 17,94% des personnes en 
âge de travailler, dont les 2/3 sont au chômage 
depuis plus d’un an

 Taux de chômage des moins de 25 ans: 1 jeune 
sur 4 (24,3%)

 10,95% des demandeurs d’emplois sont diplômés 
de l’enseignement supérieur

9
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Comparaison de l'évolution du taux de chômage à 
Evere et en Région de Bruxelles-Capitale

Evere Région de Bruxelles-Capitale

Population · Emploi
Par rapport à Bruxelles-Capitale:

 Répartition des régimes de travail et taux d’emploi 
dans la moyenne régionale

 Taux de chômage légèrement inférieur à celui de 
la Région de Bruxelles-Capitale

 Proportion moins élevée de demandeurs d’emploi 
diplômés de l’enseignement supérieur qu’à 
l’échelle de la région



11 Population · Santé

Santé par rapport à Bruxelles-Capitale: 

 Indicateurs de santé globalement moins bons à Evere 

 Espérance de vie sous la moyenne régionale (9e plus 
mauvaise espérance de vie des 19 communes)

 Mortalité plus élevée (même en tenant compte de l’âge) 
surtout pour les femmes

 Proportion un peu plus élevée de personnes invalides 
indemnisées

 Prévalence de diabète plus élevée

 Pourcentage plus important de personnes consommant 
des antidépresseurs



12 Population · Utilisation des services de santé (2018)

 73% des habitants ont eu au moins un contact avec un médecin généraliste 

 62,3% des habitants ont eu au moins un contact avec un médecin spécialiste

 Moins d’une personne sur deux (48,9%) est allée chez un dentiste et plus d’un quart (26,7%) a reçu des soins 

dentaires préventifs

 Plus d’une femme de 50 à 69 ans sur deux (52,7%) a fait une mammographie entre 2016 et 2018

Par rapport à Bruxelles-Capitale:

 Une plus grande proportion d’Everois ont eu un contact avec un médecin, en particulier un médecin 

généraliste, qu’à l’échelle de la région



13 Population · Utilisation des services de santé (2018)

 73% des habitants ont eu au moins un contact avec un médecin généraliste 

 62,3% des habitants ont eu au moins un contact avec un médecin spécialiste

 Moins d’une personne sur deux (48,9%) est allée chez un dentiste et plus d’un quart (26,7%) a reçu des soins 

dentaires préventifs

 Plus d’une femme de 50 à 69 ans sur deux (52,7%) a fait une mammographie entre 2016 et 2018

Par rapport à Bruxelles-Capitale:

 Une plus grande proportion d’Everois ont eu un contact avec un médecin, en particulier un médecin 

généraliste, qu’à l’échelle de la région



14 Infrastructures · Pollution de l’air
 Concentration moyenne de: (2019)

o NO2: 28,5 µg/m³

o PM 2,5: 12,4 µg/m³

o PM 10: 19,4 µg/m³

 Concentrations en diminution régulière ces 10 
dernières années.
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15 Infrastructures · Logement
 Loyer moyen : 752€/mois (2018)

 Données 2001:

 73,4% des ménages vivent en appartement

 Superficie moyenne par habitant: 34,34m²

 93% confort de base

 45,5% des logements occupés par leur propriétaire

 Logements sociaux: 12,34/100 ménages

Par rapport à Bruxelles-Capitale:
 Logement en moyenne un peu plus petit à 

Evere

 Près du double de logements sociaux pour 
100 habitants
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Crèches 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix CRECHE DE HUMMELTJES EVERE Crèche communale néerlandophone 
Rue Willebrord Van Perck, 
113 

Paix CRECHE KID ONLY - VICTORIA CERISE Crèche privée bilingue Rue Frans Van Cutsem, 17 

Paix CRECHE MY BABY BOO Crèche privée francophone Rue Plaine d'Aviation, 18 

Paix CRECHE HOUDA JAGHODAL Crèche privée néerlandophone Rue de Picardie, 92/47E 

Paix CRECHE SCHOBBEJAKJE EVERE Crèche privée néerlandophone Rue Saint-Vincent, 29 

    

Conscience CRECHE BAMBI Crèche privée francophone 
Rue Alphonse Vanden 
Bossche, 6 

Conscience CRECHE MAMOU Crèche privée francophone Rue du Tilleul, 365 

Conscience 
CRECHE TIWI 
 

Crèche privée francophone Avenue Henri Conscience, 29 

Conscience CRECHE DE SPEELBOOM EVERE Crèche privée néerlandophone Avenue Notre-Dame, 110 

    

Léopold III CRECHE ATIS ET WATIS Crèche communale francophone Chemin du Jutland, 2 

Léopold III CRECHE LA RONDE FLEURIE Crèche communale francophone 
Avenue des Anciens 
Combattants, 250 

Léopold III CRECHE GENEVE Crèche privée francophone Rue de Genève, 1 

Léopold III CRECHE AU BONHEUR DES ANGES Crèche privée néerlandophone Allée de Provence, 44 

Léopold III CRECHE BUITENSCHOOLSE GENEVE Crèche privée néerlandophone Rue de Genève, 1 

    

Paduwa CRECHE EAU VIVE Crèche communale francophone Rue Colonel Bourg, 123-125 

Paduwa CRECHE BABILOU BELGIUM - PIANO 1 Crèche privée bilingue Rue Colonel Bourg, 127 

Paduwa CRECHE BABILOU BELGIUM - PIANO 2 Crèche privée bilingue Rue Colonel Bourg, 127 

Paduwa CRECHE BABY KID Crèche privée bilingue Rue du Maquis, 111 

Paduwa CRECHE SAINT-EXUPERY Crèche privée bilingue Rue de Evere, 1 

Paduwa CRECHE BABY ON BOAT Crèche privée francophone Rue Colonel Bourg, 138 
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Paduwa CRECHE LE JARDIN DE ZÉBULON Crèche privée francophone 
Avenue du Cimetière de 
Bruxelles, 134 

Paduwa CRECHE MY BABY SMILES Crèche privée francophone 
Rue Guillaume Van Laethem, 
67 

Paduwa CRECHE SPROOKJESLAND Crèche privée néerlandophone 
Avenue du Cimetière de 
Bruxelles, 157 

Paduwa CRECHE ZONNETJE EVERE Crèche privée néerlandophone Avenue Franz Guillaume, 72 

Haren CRECHE LES DIABLOTINS EVEROIS Crèche communale francophone 
Chaussée d'Haecht 1422, 
1130 Haren 

Consultations pour enfants 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix 
CONSULTATION POUR ENFANTS DE 0 
À 6 ANS - EVERE - EDOUARD 
STUCKENS 

Psychomotricité pour enfants et jeunes 
Accompagnement des parents d'enfants 
de 0 à 6 ans 
Consultations pour enfants de l'ONE ou 
Kind en Gezin 

Rue Edouard Stuckens, 129/1 

Paix 
KIND EN GEZIN - 
CONSULTATIEBUREAU VOOR HET 
JONGE KIND - EVERE 

Consultations pour enfants de l'ONE ou 
Kind en Gezin 
Accompagnement des parents d'enfants 
de 0 à 6 ans 

Rue Saint-Vincent, 30 

    

Léopold III 
CONSULTATION POUR ENFANTS DE 0 
À 6 ANS - EVERE - DEGAS 

Consultation pour enfants - ONE Rue Edgar Degas 6/2 

    

Paduwa 
CONSULTATION POUR ENFANTS DE 0 
À 6 ANS - EVERE - PLATON 

Consultations pour enfants de l'ONE 
Accompagnement des parents d'enfants 
de 0 à 6 ans 

Avenue Platon, 5 
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Jeunesse 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix 
COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - LA MAISON DE 
QUARTIER PICARDIE 

Soutien aux jeunes en situation de 
décrochage scolaire imminent ou avéré 
Accompagnement et aides aux devoirs 
(primaire et secondaire) 
Aide sociale et administrative pour tous 
les enfants et tous les jeunes 
Activités diverses pour enfants et jeunes 

Rue de Picardie, 30 

Paix GEMEENSCHAPSCENTRUM EVERNA 
Centre socioculturel néerlandophone 
Activités diverses pour enfants et jeunes 

Rue Saint-Vincent, 30 

Paix JEUGDHUIS MJ 'T SCHAB Activités diverses pour enfants et jeunes Rue Edouard Dekoster, 134 

Paix 
L'ENTRELA CENTRE CULTUREL 
D'EVERE - ALPHA-FLE-EDD 

Rattrapage 
scolaire/remédiation/méthodologie 
(primaire) 
Accompagnement et aides aux devoirs 
(primaire) 

Rue de Paris, 108 

Paix 
COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - MÉDIATION SCOLAIRE 

Prévention du décrochage scolaire 
Médiation scolaire 

Rue de Paris, 114 

Paix CROIX-ROUGE JEUNESSE 
Cours de benjamins secouristes 
Visites et activités pour jeunes à partir 
de 10 ans 

Rue de Paris, 35 

    

Conscience LEARNING NEST 
Ecole des devoirs 
Remédiation scolaire 
Stages pour enfants 

Chaussée de Haecht, 950 

Conscience LES MARMOTTONS 
Accueil extrascolaires d’enfants de 3 à 6 
ans 

Square Hoedemaekers, 10 

Conscience 105e UNITE SCOUT NOTRE-DAME Mouvement de jeunesse 
Avenue Henri Conscience, 
158 

Conscience SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE 
Coordination de l’offre d’accueil 
destinée aux enfants de 2,5 à 12 ans 

Square Hoedemaekers, 11 

Conscience SCOUTS & GIDSEN EVERE Mouvement de jeunesse 
Avenue Henri Conscience, 
158 
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Léopold III 
COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - MAISON DE 
QUARTIER GERMINAL 

Activités diverses pour enfants et jeunes 
Soutien aux jeunes en situation de 
décrochage scolaire imminent ou avéré 
Accompagnement et aides aux devoirs 
(primaire et secondaire) 
Aide sociale et administrative pour tous 
les enfants et tous les jeunes 

Rue Fernand Léger, 46 

Léopold III 86e UNITE SCOUTS SAINT-JOSEPH Mouvement de jeunesse 
Avenue des Anciens 
Combattants, 300 

    

Paduwa 
COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - MAISON DE 
QUARTIER PLATON 

Soutien aux jeunes en situation de 
décrochage scolaire imminent ou avéré 
Accompagnement et aides aux devoirs 
(primaire et secondaire) 
Médiation scolaire 
Activités diverses pour enfants et jeunes 
Aide sociale et administrative pour tous 
les enfants et tous les jeunes 

Avenue Platon, 8 

Paduwa MAISON DE JEUNES REGARD Activités diverses pour enfants et jeunes Rue G. De Lombaerde, 21 

Paduwa INFORJEUNES 

Aide sociale et administrative pour tous 
les enfants et tous les jeunes  
Information générale pour enfants et 
pour jeunes (tous domaines confondus)  
Activités diverses pour enfants et jeunes  
Espaces publics numériques  

Rue G. De Lombaerde, 21 

Paduwa SIEP 
Information sur les études et 
professions 

Rue G. De Lombaerde, 21 

Paduwa LE MANOIR 
Atelier enfants  
Stages 

Rue des deux maisons, 50 

Paduwa 
MAISON DE JEUNES JEUNESSE ET 
ESPOIR 

Activités diverses pour enfants et jeunes 
Avenue des anciens 
combattants, 300 

 
 
 

  

https://social.brussels/category/132
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Seniors 
 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix 
COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - LA MAISON DE 
QUARTIER PICARDIE 

Activités sociales et culturelles pour 
séniors 
Repas  

Rue de Picardie, 30 

Paix 
CPAS EVERE - RESTAURANT DE 
QUARTIER - Petit resto 

Lieux de délassement pour seniors 
Rue Edouard Stuckens, 23-
45 

Paix 
COMMUNE EVERE - SERVICE 
D'ACTION SOCIALE 

Avantages sociaux des SENIORS 
Télévigilance 
Pension et Garantie de revenus aux 
personnes âgées (GRAPA) 
Aide sociale et administrative pour 
séniors 
Allocation pour l'aide aux personnes 
âgées (APA) 

Rue de Paris, 112a 

Paix AKSENT EVERE 
Activités sociales et culturelles pour 
séniors 

Rue de la Marne, 89 

Paix GEMEENSCHAPSCENTRUM EVERNA 
Centre socioculturel néerlandophone 
Activités sociales et culturelles pour 
SENIORS 

Rue Saint-Vincent, 30 

Paix CROIX-ROUGE - HESTIA Visites de personnes isolées Rue de Paris, 35 

    

Léopold III 
COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - MAISON DE QUARTIER 
GERMINAL 

Activités sociales et culturelles pour 
SENIORS 

Rue Fernand Léger, 46 

    

Paduwa 30 + 30 

Activités sociales et culturelles pour 
séniors Assistance administrative, 
sociale, fiscale et juridique, organisation 
des soins à domicile pour séniors 

Avenue du Cimetière de 
Bruxelles, 8 

Paduwa 
COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - MAISON DE QUARTIER 
PLATON 

Activités sociales et culturelles pour 
Séniors 

Avenue Platon, 8 

Paduwa CITY ZEN Ateliers tricot  

Paduwa IZ HOBBY - 3 ZEN AGE 
Activités sociales et culturelles pour 
SENIORS 

Clos des Lauriers Roses, 61 

Paduwa 

LA COHÉSION SOCIALE D'EVERE - 
ACTIONS COMMUNAUTAIRES - 
MAISON COOPÉRATIVE DESTRIER - 
PCS GERMINAL-DESTRIER-PICARDIE 

Formations aux nouvelles technologies 
pour Séniors 

Avenue du Destrier, 24 

Paduwa SOLAM 
Lieux de délassement pour séniors 
Groupe d'entraide qui s'adresse aux 
personnes souffrant de solitude 

Clos de l'Argilière, 25 
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Maisons de repos 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix 
CENTRE D'HABITATION ET DE SOINS 
SAINT-JOSEPH – Clivia 

MRS Rue de la Marne, 89 

Paix 
VULPIA BRUXELLES BRUSSEL - 
RÉSIDENCE DE LA PAIX 

MRS Rue Frans Léon, 40 

Paix EVERE GREEN Résidences-services Rue de la Marne, 89 

    

Conscience 
SENIOR LIVING GROUP BRUSSEL - 
RÉSIDENCE EXCLUSIV 

Maison de repos 
Rue Jean-Baptiste 
Desmeth, 50 

Conscience 
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-
VINCENTIUS - EUREKA 

Maison de repos 
Rue Auguste De Boeck, 54-
58 

    

Léopold III LA SENIORIE D'EVERE Maison de repos Avenue du Frioul, 20 

    

Paduwa 
CPAS EVERE - RÉSIDENCE ROGER 
DECAMPS 

Maison de repos et de soins Rue de Zaventem, 60 

Paduwa HOME SEBRECHTS - HENRI DUNANT Maison de repos et de soins 
Rue Willy Van der Meeren, 
4 

Paduwa RÉSIDENCE AZALÉES Maison de repos et de soins Rue Colonel Bourg, 143 

Paduwa RÉSIDENCE LES TAMARIS Maison de repos et de soins Avenue Léon Grosjean, 79 

Paduwa 
SENIORS CARE-ION - CLOS DE LA 
QUIÉTUDE 

Maison de repos et de soins Avenue de la Quiétude, 15 

Paduwa 
HERMIONE - RÉSIDENCE GREEN 
GARDEN 

Résidence-service Avenue Henry Dunant, 20 
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Insertion socio-professionnelle 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix 

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! 
CENTRUM VOOR 
VOLWASSENONDERWIJS BRUSSEL - 
GEMEENSCHAPSCENTRA EVERNA 

Cours de promotion sociale dans le 
cadre de l'ISP 

Rue Saint-Vincent, 30 

    

Conscience 
AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI 
D'EVERE – ALE 

Entreprise d’économie sociale 
Square Servaes 
Hoedemaekers, 23 

    

Léopold III 
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT DE 
PROMOTION SOCIALE DE LA FWB 
EVERE-LAEKEN 

Cours de promotion sociale dans le 
cadre de l'ISP 

Avenue Constant 
Permeke, 4 

Léopold III JLINE SCRS Entreprise d’économie sociale Avenue Henri Dunant, 31 

    

Paduwa ACTIRIS EVERE 
Accueil, orientation et accompagnement 
de demandeurs d'emploi  

Rue de Genève, 175 

Paduwa 
CPAS EVERE - SERVICE AIDE SOCIALE 
HAUT EVERE 

Accueil, orientation et accompagnement 
de demandeurs d'emploi soutenus par le 
CPAS 

Rue de Genève, 175 

Paduwa SINEO Entreprise d’économie sociale 
Rue Colonel Bourg, 127-
129 

Paduwa TRAVAIL ET CANCER 

Sensibilisation, accompagnement et 
formation concernant la réinsertion 
professionnelle après un cancer à 
destination du monde du travail, du 
grand public, des patients et des aidants 
proches  

Rue Saint-Joseph, 16 

Paduwa 
UNION DES CLASSES MOYENNES 
NATIONAL - UCM PROJET JOBCOACH 

Accueil et accompagnement des (futurs) 
indépendants 

Rue Colonel Bourg, 123-
125 
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Aide sociale et services aux plus démunis 
 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix AKSENT EVERE 
Repas à tarifs sociaux 
Activités gratuites ou à bas prix 

Rue de la Marne, 89 

Paix 
COMMUNE EVERE - SERVICE 
D'ACTION SOCIALE 

Avantages sociaux des personnes 
handicapées 
Avantages sociaux des seniors 
Pension et Garantie de revenus aux 
personnes âgées (GRAPA) 
Allocations des HANDICAP 
Information et aide sociale et 
administrative aux familles 
Aide sociale et administrative pour 
seniors 
Allocation pour l'aide aux personnes 
âgées (APA) 

Rue de Paris, 112a 

Paix 
CPAS EVERE - RESTAURANT DE 
QUARTIER – PETIT RESTO 

Restaurants sociaux 
Rue Edouard Stuckens, 23-
45 

Paix CROIX-ROUGE Vestiboutique Rue de Paris, 35 

    

Conscience 

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - 
NOTRE-DAME IMMACULÉE ET SAINT-
VINCENT - CENTRE FRÉDÉRIC 
OZANAM 

Vestiaires sociaux 
Distribution de colis alimentaires 

Rue Jean-Baptiste 
Desmeth, 7 

Conscience CPAS EVERE 

Services sociaux des CPAS 
Aide financière locative 
Remboursements des soins et aides 
financières en santé par les CPAS 
Accueil, orientation et accompagnement 
de demandeurs d'emploi soutenus par le 
CPAS 
Accueil des demandeurs d'asile 

Square Servaes 
Hoedemaekers, 11 

Conscience 
CPAS EVERE - MAISON SOCIALE - 
SERVICE DE MÉDIATION DE DETTES ET 
GUIDANCE BUDGÉTAIRE 

Espace Consommation 
Service de médiation de dettes et 
guidance budgétaire 
Service juridique 

Avenue Henri Conscience, 
83 

    

Léopold III EVERECITY SISP - LOGEMENT SOCIAUX 
Avenue Constant Permeke 
83/33 

    

Paduwa 
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
- SAINT- JOSEPH - PADUWA 

 
Mobilier de seconde main 
Vestiaires sociaux 
Distribution de colis alimentaires 
Aide financière privée 

Avenue de la Quiétude, 11 

Paduwa 
AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE 
ÉVEROISE HECTOR DENIS 

Logements à loyers modérés Rue de Genève, 175/11 

Paduwa 
CPAS EVERE - SERVICE AIDE SOCIALE 
HAUT EVERE 

Services sociaux des CPAS 
Aide financière locative 

Rue de Genève, 175 
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Remboursements des soins et aides 
financières en santé par les CPAS 

Paduwa CPAS EVERE - SERVICE ENERGIE  Rue de Zaventem, 60 

Paduwa CITY ZEN  Soupe solidaire  Avenue Platon, 21 

Paduwa HOPE FOREVER 
Distribution de colis alimentaires 
Groupes vulnérables : nouveaux et 
anciens arrivants, réfugiés, sans-abri 

Clos des Diablotins, 10/10 

Paduwa 3 ZEN AGE Boutique solidaire Clos des Lauriers Roses, 61 

Paduwa 
L'ENTRELA CENTRE CULTUREL 
D'EVERE - PCS DE LÁ HAUT - EPN 

Projets de cohésion sociale dans le cadre 
de logements sociaux 

Avenue Platon, 21 

Paduwa 
LES PETITS RIENS - BOUTIQUE EVERE 
- PADUWA 

Magasin de seconde main : textile 
femme, homme, enfant, objets divers et 
linge de maison 
Aide matérielle pour jeunes enfants  
Vestiaires sociaux 

Chaussée de Louvain, 918 

    

Schaerbeek EPISOL Epicerie sociale 
Chaussée d’Helmet, 44, 
1030 Schaerbeek 

Molenbeek COMENSIA SISP – Logements sociaux 
Rue De Koninck, 40/24, 
1080 Molenbeek 

Woluwe-
Saint-

Lambert 

WOLU-SERVICES - CENTRE 
D'ACTION SOCIALE GLOBALE 

Aide sociale individuelle généraliste et 
globale pour tout public 
Actions collectives et communautaires 
en partenariat avec d'autres 
associations 

Avenue Andromède, 
63/2, 1200 Woluwe-
Saint-Lambert 
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Aide aux étrangers 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix 
L'ENTRELA CENTRE CULTUREL 
D'EVERE - ALPHA-FLE-EDD 

Français langue étrangère 
Alphabétisation en FR 

Rue de Paris, 108 

Paix 
L'ENTRELA CENTRE CULTUREL 
D'EVERE - EPN 

Cohésion sociale pour primo-arrivants : 
alphabétisation en français et cours de 
français langue étrangère  

Rue de Paris, 43 

Paix 

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! 
CENTRUM VOOR 
VOLWASSENONDERWIJS BRUSSEL - 
GEMEENSCHAPSCENTRA EVERNA 

Néerlandais langue étrangère Rue Saint-Vincent, 30 

    

Paduwa HOPE FOREVER 
Services communaux des étrangers 
Groupes vulnérables : nouveaux et 
anciens arrivants, réfugiés, sans-abri 

Clos des Diablotins 10/10 

 

Médiation de rue 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix EGREGOROS 

Médiation locale, sociale et de 
proximité : 
- conflits familiaux et de voisinage 
- renouer les liens sociaux entre les 
habitants de la commune d'Evere 
- Permanence sociale 
- Ronde de sécurisation des quartiers et 
lors d'activités communales publiques 

Square Pieter Hauwaerts, 28 
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Handicap 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Léopold III AVJ GERMINAL -  ADL GERMINAL 
Service d'aide aux actes de la vie 
journalière (AVJ) 

Rue Fernand Léger, 50/2 

Léopold III 
MA MAISON - EVERE - EOS EVERE  
HOME JEAN VELDEMANS 

Hébergement pour adultes en situation 
d'handicap 
Centre de jour 
Service d'habitat accompagné/handicap 

Avenue Jules Bordet, 132 A 

    

Paduwa 30 + 30 
Assistance administrative, sociale, fiscale 
et juridique, organisation de soins à 
domicile, pour personnes invalides 

Avenue du Cimetière de 
Bruxelles, 8 

Paduwa AIDE AUX MOINS-VALIDES - AMV 
Activités culturelles et récréatives pour 
personnes moins valides moteurs 

Rue Colonel Bourg, 127-129/2 

Paduwa 
CAP FOR ANDY - RÉSIDENCE GREEN 
GARDEN 

Accompagnement au logement pour 
personnes porteuses de handicap 

Avenue Henry Dunant, 20/92 

Paduwa 
CPAS EVERE - SERVICE D'AIDE AUX 
FAMILLES ET AUX PERSONNES ÂGÉES 

Accompagnement et aide à la vie 
quotidienne des personnes handicapées 

Rue de Zaventem, 60 

Paduwa FONDATION PORTRAY 
Soutien juridique et financier aux 
personnes porteuses d'un handicap et 
leurs proches 

Rue Colonel Bourg, 123/6 

Paduwa DLR HOPE ACTION AUTISME 
Lutte contre l’exclusion sociale des 
autistes 

Avenue Platon 21/217 

Paduwa INCLUSION 

Services de santé mentale pour enfants,  
jeunes et adultes handicapées 
Défense des intérêts des personnes 
handicapées 
Accompagnement psychosocial et aide 
administrative pour personnes 
handicapées 
Accompagnement juridique pour 
personnes handicapées 

Rue Colonel Bourg, 123-125/6 
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Hôpitaux, maisons médicales et centres médicaux 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix MAISON MÉDICALE D'EVERE 

Aide sociale liée à la santé par des 
maisons médicales 
Médecine globale et intégrée (maisons 
médicales) 
Consultations psychologiques ou 
psychiatriques en maison médicale 
Kinésithérapie 

Rue Saint-Vincent, 24 

Paix MAISON MÉDICALE SANTE + EVERE 

Médecine générale  
soins infirmiers  
kinésithérapeutes 
Dentisterie 

Chaussée d'Haecht, 817 

Paix MAISON MÉDICALE UNIVERSELLE 
Médecine générale  
Soins infirmiers 
Psychologie 

Rue Frans Verdonck, 39 

    

Conscience 
CENTRE MÉDICAL DA VINCI 
 

Médecins généralistes  
Prises de sang 
Soins infirmiers 

Avenue Louis Piérard, 104  
 

    

Léopold III CENTRE MÉDICAL DIVAA 

Médecins généralistes 
Prises de sang 
Electocardiographie  
Radiographie 

Allées du Languedoc, 1B 

Léopold III MAISON MEDICALE RIVE 
Médecine générale 
Soins infirmiers 
Kinésithérapie 

Avenue Constant Permeke, 
83/33 

    

Paduwa CENTRE MÉDICAL CICERON 

Médecins généralistes 
Médecine du sport 
Kinésithérapeutes 
Paramédical 
Psychologie 

Avenue Cicéron, 19 

Paduwa CENTRE MÉDICAL DU TILLEUL 
Dentisterie  
Paramédical  
Médecins spécialistes 

Avenue des Anciens 
Combattants, 63 

Paduwa CENTRE MÉDICAL PLATON Médecins généralistes Avenue Platon, 7 

    

Schaerbeek CHU BRUGMANN _ SITE PAUL BRIEN  
Rue du Foyer Schaerbeekois 
36, 1030 Schaerbeek 

Woluwe-
Saint-

Lambert 

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-
LUC 

 
Avenue Hippocrate, 10, 1200 
Woluwe-Saint-Lambert 

Etterbeek 
CLINIQUES DE L'EUROPE - SITE 
SAINT-MICHEL 

 
Rue de Linthout, 150, 1040 
Etterbeek 

Schaerbeek 
MAISON MÉDICALE SANTÉ ET BIEN-
ÊTRE 

Aide sociale liée à la santé par des 
maisons médicales Médecine générale 
Soins infirmiers 
Nutrition clinique 
Sexologie clinique 

Rue Docteur Elie Lambotte, 
35, 1030 Schaerbeek 
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Santé mentale 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix LE SAS CENTRE DE GUIDANCE  Rue de la Marne, 85 

    

Schaerbeek CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA  
Rue de la Luzerne, 11, 1030 
Schaerbeek 
 

 

Agence de mutualités 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Conscience MUTALITÉS CHRÉTIENNES EVERE  
Avenue Henri 
Conscience, 163 

Conscience 
MUTUALITÉS SOCIALISTES DU 
BRABANT 

 
rue Godefroid 
Kurth, 89 

    

Paduwa 
MUTUALITÉS SOCIALISTES DU 
BRABANT (annoncée comme 
temporairement fermée) 

 
Chaussée de 
Louvain, 964 
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Autres offres social-santé 

QUARTIER NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE 

    

Paix CROIX-ROUGE 

Collecte de dons de sang 
Formation au Brevet Européen de Premier 
Secours 
Initiation à la réanimation pédiatrique 
Actions préventives de secours lors 
d’événements 

Rue de Paris, 35 

Paix PATIENTS ASSISTANCE Transport pour raison médicale non urgente Rue Stroobants, 48B/3 

    

Conscience PLANNING FAMILIAL D'EVERE 

Consultations psychologiques en planning familial 
Information et aide sociale et administrative aux 
familles 
Activités santé/prévention 
Consultations médicales liées à la vie affective et 
sexuelle  
Aide sociale et administrative pour les enfants, les 
jeunes et les adultes 
Ménopause 
Information autour de la séparation et du divorce 
Information sur la grossesse 
Soins et traitements des IST 
Information et prévention concernant les IST et le 
SIDA/VIH 
Information sur la vie relationnelle, affective et 
sexuelle destinée aux jeunes 
Médiation familiale agréée dans le cadre d'un divorce 
Sexologie 
Information et prévention concernant la vie affective 
et sexuelle (contraception, grossesse, prévention des 
IST, etc.) 
Médiation familiale et thérapie familiale 
Aide juridique pour enfants et jeunes 
Dépistage des IST et du SIDA/VIH 
Information et soutien aux victimes de violences 
entre partenaires 
Conseil conjugal et thérapie de couple 
Gynécologie et contraception 
Soutien à la parentalité 

Rue Adolphe De Brandt, 
70 

Conscience TRANSKIDS Belgique 
Association exclusivement dédiée à 
l’accompagnement des enfants/jeunes 
transgenres (jusqu’à 20 ans) et de leurs parents  

Avenue Henri Conscience, 
80 

 

Paduwa 
MAISON DE RÉPIT DE BRUXELLES-
CAPITALE - VILLA INDIGO 

 Rue Colonel Bourg, 156A 
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Situation géographique
Superficie de 1,2 km²

Délimité par :

 Nord: Zone de formation SNCB

 Ouest: Rue Walkiers

 Sud: Chaussée de Haecht

 Est: Houtweg

2



Population · Densité de population
 12.828 habitant·e·s (01/01/2020)

 Croissance démographique de 0,73%: la 
population du quartier augmente régulièrement

 10.657 habitant·e·s au km²

 Dans la moyenne des quartiers habités d’Evere, 
mais partie importante du quartier occupée par la 
réserve naturelle du Moeraske

Par rapport à Evere:
 Quartier avec le plus grand nombre d’habitant·e·s

 Croissance démographique la plus faible de la 
commune

3



Population · Âge et genre
 Âge moyen: 37,55 ans

 6.484 femmes et 6.080 hommes (2019)

Par rapport à Evere:
 Âge moyen le moins élevé d’Evere

 Plus d’enfants de moins de 5 ans

 Plus de femmes de moins de 25 ans

 Moins de femmes entre 25 et 40 ans 
et au-delà de 50 ans 

 Plus d’hommes entre 20 et 60 ans, 
à l’exception de la tranche 35-39 ans

4

6 4 2 0 2 4 6

 0-4 ans
 5-9 ans

 10-14 ans
 15-19 ans
 20-24 ans
 25-29 ans
 30-34 ans
35-39 ans
 40-44 ans
 45-49 ans
 50-54 ans
 55-59 ans
 60-64 ans
 65-69 ans
 70-74 ans
 75-79 ans
 80-84 ans
85-89 ans
 90-94 ans

95 ans et +

Pourcentages

Ca
té

go
rie

s 
d'

âg
es

Comparaison des pyramides des âges du 
quartier Paix et d'Evere (2019)

Femmes Evere Hommes Evere Femmes Paix Hommes Paix



76,11%

13,39%

10,50%

Nationalités des habitant·e·s du quartier 
Paix (2019)

Belge

Union Européenne 28
pays (sauf Belgique)

Autres

Population · Nationalités
Par rapport à Evere:
 Quartier avec le pourcentage le plus élevé 

d’habitant·e·s de nationalité belge

 Légèrement moins de ressortissants de l’Union 
Européenne

 Moins d’étrangers de pays hors UE
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39,90%

15,01%

30,04%

12,58%

2,47%

Composition des ménages du quartier Paix 
(2020)

Isolés

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Familles
monoparentales

Autres

Population · Composition des ménages
Par rapport à Evere:

 Quartier comptant le plus de couples avec 
enfants

 Un peu moins d’isolés et de couples sans 
enfants

6
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Population · Revenus

 Revenu imposable annuel moyen par habitant: 
12.857€/an (2015)

Par rapport à Evere:
 Plus faible de la commune (à égalité avec le 

quartier Conscience)
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Population · Emploi
 Plus d’une personne en âge de travailler sur 2 

(53,4%) a un emploi

 Près d’une personne sur 5 (18,87%) est au 
chômage (2018)

 15% des enfants vivent dans un ménage où 
personne n’a d’emploi

Par rapport à Evere:

 Le plus haut taux de chômage d’Evere

 Le pourcentage le plus bas d’enfants dont aucun 
des parents ne travaille de la commune

8



Population · Santé
 Prévalence du diabète: 6,4% pour les hommes et 

6,6% pour les femmes

 11,4% des habitant·e·s consomment des 

antidépresseurs, dont 70% pour lesquels il s’agit 

d’une consommation de longue durée

Par rapport à Evere:

 Pourcentage de personnes consommant des 

antidépresseurs le plus faible de la commune

 Prévalence du diabète chez les femmes la plus 

élevée d’Evere

9



Infrastructures · Espaces verts accessibles au public
 Surface totale: 25 ha

 Tous les habitant·e·s vivent à proximité d’un 
espace vert accessible au public

 Principaux espaces verts:

o Réserve naturelle du Moeraske

o Parc Bon Pasteur

o Parc du Doolegt

Par rapport à Evere:
 Quartier habité avec la plus grande surface 

d’espace vert

 Quartier comprenant la plus importante 
proportion d’habitant·e·s vivant près d’un espace 
vert accessible

10



Infrastructures · Logement
 Loyer moyen : 736€/mois (2018)

 Données 2001:
o 65% des ménages vivent en appartement

o Superficie moyenne par habitant: 32,8m²

o 92% confort de base

o 1 logement sur 2 occupé par son propriétaire

 Logements sociaux: 6,9/100 ménages

Par rapport à Evere:
 Loyer moyen un peu plus bas qu’Evere

 Superficie moyenne par habitant la plus petite 
d’Evere

 Quartier avec la plus grande proportion 
d’habitant·e·s vivant dans une maison
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Infrastructures · Transports en commun

 STIB: 9 arrêts

o 7 lignes de bus : 
32, 45, 59, 64, 65, 69, 80

o 2 lignes de tram : 
32 (après 20h) et 55

 De Lijn: 3 arrêts

o 8 lignes de bus (qui passent toutes 
par la Chaussée de Haecht): 
260, 261, 270, 355, 433, 460, 601, 
603

12



Infrastructures · Vélos13



Infrastructures · Enseignement

 5 écoles maternelles et primaires: 

o 2 francophones:

• Ecole de la Source

• Ecole Libre Saint-Joseph

o 3 néerlandophones:

• Ecole de Weg-Wijzer

• Ecole Everheide

• Vrije basisschool Sint-Josef

 Pas d’écoles secondaires 

14



Offres · Crèches15

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CRECHE DE HUMMELTJES EVERE Crèche communale 
néerlandophone Rue Willebrord Van Perck, 113

CRECHE HOUDA JAGHODAL Crèche privée
néerlandophone Rue de Picardie, 92/47E

CRECHE KID ONLY - VICTORIA CERISE Crèche privée bilingue Rue Frans Van Cutsem, 17

CRECHE MY BABY BOO Crèche privée francophone Rue Plaine d'Aviation, 18

CRECHE SCHOBBEJAKJE EVERE Crèche privée 
néerlandophone Rue Saint-Vincent, 29



Offres · Jeunesse16

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

COMMUNE EVERE - SERVICE DE PRÉVENTION - LA 
MAISON DE QUARTIER PICARDIE

Soutien aux jeunes en situation de décrochage scolaire imminent ou 
avéré
Accompagnement et aides aux devoirs (primaire et secondaire)
Aide sociale et administrative pour tous les enfants et tous les jeunes
Activités diverses pour enfants et jeunes

Rue de Picardie, 30

GEMEENSCHAPSCENTRUM EVERNA Centre socioculturel néerlandophone
Activités diverses pour enfants et jeunes

Rue Saint-Vincent, 30

JEUGDHUIS MJ 'T SCHAB Activités diverses pour enfants et jeunes Rue Edouard Dekoster, 134

L'ENTRELA CENTRE CULTUREL D'EVERE - ALPHA-FLE-EDD Rattrapage scolaire/remédiation/méthodologie (primaire)
Accompagnement et aides aux devoirs (primaire)

Rue de Paris, 108

COMMUNE EVERE - SERVICE DE PRÉVENTION -
MÉDIATION SCOLAIRE Prévention du décrochage scolaire

Médiation scolaire
Rue de Paris, 114

CROIX-ROUGE JEUNESSE Cours de benjamins secouristes
Visites et activités pour jeunes à partir de 10 ans

Rue de Paris, 35



Offres · Emploi17

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! CENTRUM VOOR 
VOLWASSENONDERWIJS BRUSSEL -
GEMEENSCHAPSCENTRA EVERNA

Néerlandais langue étrangère
Cours de promotion sociale dans le cadre de l'ISP Rue Saint-Vincent, 30



Offres · Aide aux plus démunis18

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

AKSENT EVERE Repas à tarifs sociaux
Activités gratuites ou à bas prix

Rue de la Marne, 89

COMMUNE EVERE - SERVICE 
D'ACTION SOCIALE

Avantages sociaux des personnes handicapées
Avantages sociaux des seniors
Pension et Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
Allocations des HANDICAP
Information et aide sociale et administrative aux familles
Aide sociale et administrative pour seniors
Allocation pour l'aide aux personnes âgées (APA)

Rue de Paris, 112a

CPAS EVERE - RESTAURANT DE 
QUARTIER – PETIT RESTO

Restaurants sociaux Rue Edouard Stuckens, 23-45

CROIX-ROUGE Vestiboutique Rue de Paris, 35



Offres · Étrangers19

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

L'ENTRELA CENTRE CULTUREL D'EVERE - ALPHA-FLE-EDD Français langue étrangère
Alphabétisation en FR

Rue de Paris, 108

L'ENTRELA CENTRE CULTUREL D'EVERE - EPN Cohésion sociale pour primo-arrivants : alphabétisation 
en français et cours de français langue étrangère 

Rue de Paris, 43

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! CENTRUM VOOR 
VOLWASSENONDERWIJS BRUSSEL -
GEMEENSCHAPSCENTRA EVERNA

Néerlandais langue étrangère Rue Saint-Vincent, 30



Offres · Prévention20

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION Rue de Paris, 114

EGREGOROS

Médiation locale, sociale et de proximité :
- conflits familiaux et de voisinage
- renouer les liens sociaux entre les habitant·e·s de la 
commune d'Evere
- Permanence sociale
- Ronde de sécurisation des quartiers et lors d'activités 
communales publiques

Square Pieter Hauwaerts, 28



Offres · Seniors21

NOM OFFICIEL PRECISIONS RUE

COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - LA MAISON DE 
QUARTIER PICARDIE

Activités sociales et culturelles pour séniors
Repas 

Rue de Picardie, 30

CPAS EVERE - RESTAURANT DE 
QUARTIER - Petit resto

Lieux de délassement pour seniors Rue Edouard Stuckens, 23-45

COMMUNE EVERE - SERVICE 
D'ACTION SOCIALE

Avantages sociaux des SENIORS
Télévigilance
Pension et Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
Aide sociale et administrative pour séniors
Allocation pour l'aide aux personnes âgées (APA)

Rue de Paris, 112a

AKSENT EVERE Activités sociales et culturelles pour séniors Rue de la Marne, 89

GEMEENSCHAPSCENTRUM EVERNA Centre socioculturel néerlandophone
Activités sociales et culturelles pour SENIORS

Rue Saint-Vincent, 30

CROIX-ROUGE - HESTIA Visites de personnes isolées Rue de Paris, 35



Offres · Maisons de repos22

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CENTRE D'HABITATION ET DE SOINS SAINT-JOSEPH – Clivia MRS Rue de la Marne, 89

VULPIA BRUXELLES BRUSSEL - RÉSIDENCE DE LA PAIX MRS Rue Frans Léon, 40

EVERE GREEN Résidences-services Rue de la Marne, 89
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Offres · Médecins généralistes

 0,96 médecins généralistes
pour 1000 habitant·e·s

 Seuil de pénurie = 0,9/1000 habitant·e·s

23



Offres · Maisons médicales24

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

MAISON MÉDICALE D'EVERE

Aide sociale liée à la santé par des maisons médicales
Médecine globale et intégrée (maisons médicales)
Consultations psychologiques ou psychiatriques en maison médicale
Kinésithérapie

Rue Saint-Vincent, 24

MAISON MÉDICALE SANTE + EVERE

Maison médicale 
soins au forfait 
Médecine générale 
soins infirmiers 
kinésithérapeutes
Dentisterie

Chaussée d'Haecht, 817

MAISON MÉDICALE UNIVERSELLE
Maison médicale au forfait
Soins infirmiers
Psychologie

Rue Frans Verdonck, 39



Offres · Santé mentale 25

NOM ADRESSE

LE SAS CENTRE DE GUIDANCE Rue de la Marne, 85



Offres · Services médico-sociaux26

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CONSULTATION POUR ENFANTS 
DE 0 À 6 ANS - EVERE - EDOUARD 
STUCKENS

Psychomotricité pour enfants et jeunes
Accompagnement des parents d'enfants de 0 à 6 ans
Consultations pour enfants de l'ONE ou Kind en Gezin

Rue Edouard Stuckens, 129/1

KIND EN GEZIN -
CONSULTATIEBUREAU VOOR HET 
JONGE KIND - EVERE

Consultations pour enfants de l'ONE ou Kind en Gezin
Accompagnement des parents d'enfants de 0 à 6 ans

Rue Saint-Vincent, 30

CROIX-ROUGE
Collecte de dons de sang
Formation au Brevet Européen de Premier Secours
Initiation à la réanimation pédiatrique
Actions préventives de secours lors d’événements

Rue de Paris, 35

PATIENTS ASSISTANCE Transport pour raison médicale non urgente Rue Stroobants, 48B/3



Quartier Conscience

POPULATION

INFRASTRUCTURES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Diagnostic quantitatif

OFFRES

Annexe 4



Situation géographique
Superficie : 0,492 km²

Plus petit quartier habité d’Evere

Délimité par :

 Chaussée de Haecht

 Rue du Tilleul

 Voie ferrée

2



Population · Densité de population
 8.616 habitant·e·s (01/01/2020)

 Quartier avec le moins d’habitant·e·s

 Croissance démographique de 1,39% : 
importante, mais sous la moyenne 
everoise

 17.519 habitant·e·s au km²

 Plus forte densité de population de la 
commune (en lien avec sa petite 
superficie)

3



Population · Âge et genre
 Âge moyen: 37,75 ans

 4452 femmes et 4039 hommes (2019)

Par rapport à Evere:
 Âge moyen moins élevé que celui d’Evere

 Plus d’enfants de moins de 15 ans (en particulier 
pour les filles)

 Plus de personnes de 25 à 35 ans (en particulier 
pour les hommes)

 Moins de personnes de 35 ans et +

 Un peu plus de femmes de 80 ans et +

4
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Population · Nationalités
Par rapport à Evere:

 Plus de personnes de nationalité belge

 Moins de ressortissants de l’Union 
Européenne

 Moins d’étrangers de pays hors UE

5
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Population · Revenus
 Revenu imposable annuel moyen par habitant: 

12.857€/an (2015)

Par rapport à Evere:
 Plus faible revenu annuel moyen par habitant 

de la commune
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Population · Emploi
 55% des personnes en âge de travailler ont un 

emploi

 Un peu moins d’une personne en âge de travailler 
sur 5 (18,25%) est au chômage (2018)

 14% des enfants vivent dans un ménage où 
personne n’a d’emploi

Par rapport à Evere:

 Pourcentage de personnes ayant un emploi parmi 
la population en âge de travailler le plus élevé 
d’Evere

 Quartier dans lequel le pourcentage d’enfants 
dont aucun des parents ne travaille est le plus bas

 Taux de chômage dans la moyenne d’Evere
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Population · Santé
 6,1% des habitant·e·s sont atteints de diabète

 11,7% des habitant·e·s consomment des antidépresseurs, 
et il s’agit pour près des trois quarts d’une consommation 
de longue durée

 Utilisation des services de santé (2018):

o 72% des habitant·e·s ont eu au moins un contact avec un 
médecin généraliste 

o 60,7% des habitant·e·s ont eu au moins un contact avec un 
médecin spécialiste 

o Moins d’une personne sur deux (47,5%) est allée chez un 
dentiste et moins d’une sur quatre (24,6%) a reçu des soins 
dentaires préventifs 

o Moins d’une femme de 50 à 69 ans sur deux (47,5%) a fait 
une mammographie entre 2016 et 2018

8



Population · Santé
Santé par rapport à Evere:

 Plus faible prévalence de diabète de la commune

 Quartier avec la plus petite proportion 

d’habitant·e·s qui ont eu :

o au moins un contact avec un médecin généraliste 

o au moins un contact avec un spécialiste médecin

o au moins un contact avec un dentiste

o des soins dentaires préventifs 

o une mammographie (femmes 50-69 ans)

9



Infrastructures · Espaces verts accessibles au public
 Surface totale: 1ha

 8 personnes sur 10 vivent près d’un espace vert 
accessible

Par rapport à Evere: 
 Quartier avec la plus petite surface d’espace vert

 Part de population vivant près d’un espace vert la 
plus petite d’Evere

10



Infrastructures · Logement
 Loyer moyen : 692€/mois (2018)

 Données 2001:

o 76% des ménages vivent en appartement

o Superficie moyenne par habitant: 34,6m²

o 40% des logements occupés par leur 
propriétaire

 Pas de logements sociaux

Par rapport à Evere:
 Loyer moyen le plus bas d’Evere

 Moins de logements occupés par leur propriétaire

 Seul quartier sans logements sociaux
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Infrastructures · Transports en commun
 STIB: 6 arrêts

o 5 lignes de bus (21, 45, 64, 
65, 66)

 De Lijn: 3 arrêts

o 8 lignes de bus (qui passent toutes 
par la Chaussée de Haecht): 260, 
261, 270, 355, 433, 460, 601, 603

 SNCB: 2 gares 
(Evere et Bordet)

Par rapport à Evere:
 Quartier le mieux desservi de la 

commune

12



Infrastructures · Vélos13



Infrastructures · Enseignement
 3 écoles maternelles et primaires

o 2 francophones

• Ecole Notre-Dame

• Ecole Clair-vivre

o 1 néerlandophone

• Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw

 Pas d’écoles secondaires 

Par rapport à Evere:
 Quartier dans lequel la part d’enfants scolarisés à 

proximité de leur résidence est la plus élevée

14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Maternel Primaire Secondaire

Part des enfants du quartier scolarisés à 
proximité de leur résidence (2018-2019)

Paix Conscience Léopold III Paduwa



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CRECHE BAMBI Crèche privée francophone Rue Alphonse Vanden Bossche, 6

CRECHE DE SPEELBOOM EVERE Crèche privée 
néerlandophone Avenue Notre-Dame, 110

CRECHE MAMOU Crèche privée francophone Rue du Tilleul, 365

CRECHE TIWI Crèche privée francophone Avenue Henri Conscience, 29

Offres · Crèches15



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

LEARNING NEST
Ecole des devoirs
Remédiation scolaire
Stages pour enfants

Chaussée de Haecht, 950

LES MARMOTTONS Accueil extrascolaires d’enfants de 3 à 6 ans Square Hoedemaekers, 10

105e UNITE SCOUT NOTRE-DAME Mouvement de jeunesse Avenue Henri Conscience, 158

SCOUTS & GIDSEN EVERE Mouvement de jeunesse Avenue Henri Conscience, 158

Offres · Jeunesse16



NOM ADRESSE

AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI D'EVERE - ALE Square Servaes Hoedemaekers, 23

Offres · Emploi17



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - NOTRE-DAME 
IMMACULÉE ET SAINT-VINCENT - CENTRE FRÉDÉRIC 
OZANAM

Vestiaires sociaux
Distribution de colis alimentaires Rue Jean-Baptiste Desmeth, 7

CPAS EVERE

Services sociaux des CPAS
Aide financière locative
Remboursements des soins et 
aides financières en santé par les 
CPAS
Accueil, orientation et 
accompagnement de demandeurs 
d'emploi soutenus par le CPAS
Accueil des demandeurs d'asile

Square Servaes Hoedemaekers, 11

CPAS EVERE - MAISON SOCIALE - SERVICE DE MÉDIATION DE 
DETTES ET GUIDANCE BUDGÉTAIRE

Espace Consommation
Service de médiation de dettes et 
guidance budgétaire
Service juridique

Avenue Henri Conscience, 83

Offres · Aide aux plus démunis18



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

SENIOR LIVING GROUP BRUSSEL - RÉSIDENCE EXCLUSIV Maison de repos Rue Jean-Baptiste Desmeth, 50

WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-VINCENTIUS - EUREKA Maison de repos Rue Auguste De Boeck, 54-58

Offres · Seniors19



Offres · Médecins généralistes

 0,97 médecins généralistes pour 1000 
habitant·e·s

 Seuil de pénurie = 0,9/1000 habitant·e·s
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NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CENTRE MÉDICAL DA VINCI
Médecins généralistes 
Prises de sang
Soins infirmiers

Avenue Louis Piérard, 104 

Offres · Centres médicaux21



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

PLANNING FAMILIAL 
D'EVERE

Consultations psychologiques en planning familial
Information et aide sociale et administrative aux familles
Activités santé/prévention
Consultations médicales liées à la vie affective et sexuelle 
Aide sociale et administrative pour les enfants, les jeunes et les adultes
Ménopause
Information autour de la séparation et du divorce
Information sur la grossesse
Soins et traitements des IST
Information et prévention concernant les IST et le SIDA/VIH
Information sur la vie relationnelle, affective et sexuelle destinée aux jeunes
Médiation familiale agréée dans le cadre d'un divorce
Sexologie
Information et prévention concernant la vie affective et sexuelle (contraception, grossesse, prévention des 
IST, etc.)
Médiation familiale et thérapie familiale
Aide juridique pour enfants et jeunes
Dépistage des IST et du SIDA/VIH
Information et soutien aux victimes de violences entre partenaires
Conseil conjugal et thérapie de couple
Gynécologie et contraception
Soutien à la parentalité

Rue Adolphe De Brandt, 70

TRANSKIDS Belgique Association exclusivement dédiée à l’accompagnement des enfants/jeunes 
transgenres (jusqu’à 20 ans) et de leurs parents 

Avenue Henri Conscience, 80

Offres · Services médico-sociaux22



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

MUTALITÉS CHRÉTIENNES EVERE Avenue Henri Conscience, 163

MUTUALITÉS SOCIALISTES DU BRABANT rue Godefroid Kurth, 89

Offres · Agences mutualités23
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Situation géographique2

Superficie de 1,2 km²

Délimité par :

 Nord: Voie ferrée

 Ouest: Une partie de la rue de Genève et son 
prolongement jusqu’à la voie ferrée

 Sud: Avenue Henry Dunant

 Est: Avenue Jules Bordet et Cimetière de 
Bruxelles



Population · Densité de population
 9.350 habitants (01/01/2020)

 Croissance démographique de 2,17% : la 
population du quartier augmente régulièrement

Par rapport à Evere:
 Croissance démographique plus importante que la 

moyenne communale

 7.581 habitants au km²

 Densité de population la plus faible des quartiers 
habités d’Evere

3



Population · Âge et genre
 Âge moyen: 39,98 ans

 4749 femmes et 4219 hommes (2019)

Par rapport à Evere:
 Âge moyen le plus élevé d’Evere

 Moins de personnes de moins de 30 ans

 Plus de femmes de plus de 40 ans

 Plus d’hommes de 70 ans et +

4
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Population · Nationalités
Par rapport à Evere:
 Légèrement plus de ressortissants de l’Union 

Européenne

 Plus d’étrangers de pays hors UE

 Quartier avec le pourcentage le moins élevé 
d’habitants de nationalité belge
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Autres



Population · Composition des ménages6

42,33%

16,87%

25,93%

12,63%

2,24%

Composition des ménages du quartier 
Léopold III (2020)

Isolés

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Familles
monoparentales

Autres

Par rapport à Evere:
 Taille moyenne des ménages la plus petite d’Evere

 Quartier avec le plus grand pourcentage d’isolés 

 Quartier avec le plus petit pourcentage de couples 
avec enfants



Population · Revenus
 Revenu imposable annuel moyen par habitant : 

13.486€/an (2015)

Par rapport à Evere:
 Revenu annuel moyen par habitant supérieur à la 

moyenne everoise
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Population · Emploi
 Moins d’une personne en âge de travailler sur 2 

(47,2%) a un emploi

 15,86% des personnes en âge de travailler sont au 
chômage (2018)

 18,7% des enfants vivent dans un ménage où 
personne n’a d’emploi

Par rapport à Evere:

 Plus faible taux d’emploi d’Evere

 Plus faible taux de chômage de la commune

 Quartier avec le pourcentage d’enfants dont 
aucun des parents ne travaille le plus élevé de la 
commune
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Population · Santé
 6,7% des habitants sont atteints de diabète

 75% des habitants avaient eu au moins un contact 
avec un médecin généraliste en 2018

 65,2% des habitants avaient eu au moins un 
contact avec un médecin spécialiste en 2018

 Une personne sur deux (50,3%) était allé chez un 
dentiste en 2018

 Plus d’une femmes de 50 à 69 ans (55,3%) avait 
fait une mammographie dans les deux dernières 
années

9



Population · Santé
Santé par rapport à Evere:

 Plus importante prévalence de diabète de la 
commune

 Plus de consommation de longue durée 
d’antidépresseurs que la moyenne everoise

 Quartier avec la plus grande proportion 
d’habitants qui ont eu :

o au moins un contact avec un médecin généraliste 

o au moins un contact avec un médecin spécialiste 

o au moins un contact avec un dentiste

o des soins dentaires préventifs 

o une mammographie (femmes 50-69 ans)

10



Infrastructures · Espaces verts accessibles au public
 Surface totale: 14 ha

 95% habitants vivent à proximité d’un espace vert 
accessible au public

 Principaux espaces verts:

o Cimetière de Bruxelles

o Parc 11 novembre 

o Autour du complexe sportif

Par rapport à Evere:
 Quartier habité avec la seconde plus grande 

surface d’espace vert

11



Infrastructures · Logement
 Loyer moyen : 928€/mois (2018)

 Données 2001:

o 84% des ménages vivent en appartement

o Superficie moyenne par habitant: 37,31m²

o 96% confort de base

o 52% des logements sont occupés par leur 
propriétaire

 Logements sociaux: 19,45/100 ménages

Par rapport à Evere:
 Loyer moyen le plus élevé d’Evere

 Superficie moyenne par habitant la plus 
grande d’Evere

 Quartier avec la plus grande proportion 
d’habitants vivant dans un appartement

 Second quartier avec le plus de logements 
sociaux pour 100 habitants
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Infrastructures · Transports en commun
 STIB: 12 arrêts

o 8 lignes de bus : 
12, 21, 45, 63, 65, 66, 69, 80

o 1 ligne de tram :
62

 De Lijn: 2 arrêts

o 3 lignes de bus (qui passent toutes 
par l’Avenue Jules Bordet):
17a, 17c, 178

13
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Infrastructures · Enseignement
Enseignement
 2 écoles maternelles et primaires: 

o 2 francophones:

• Ecole Fondamentale A.R.E

• Ecole Clair-Vivre – Implantation Germinal
(jusqu’à 8 ans)

 3 écoles secondaires:
o 2 francophones: 

• Athénée Royal d’Evere (site général et site 
Ateliers industriels et artistiques)

• Collège Fra Angelico

o 1 néerlandophone:

• Koninklijk Atheneum Schaarbeek - Evere Victor 
Horta

15



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CRECHE ATIS ET WATIS Crèche communale FR Chemin du Jutland, 2

CRECHE AU BONHEUR DES ANGES Crèche privée NL Allée de Provence, 44

CRECHE BUITENSCHOOLSE GENEVE Crèche privée NL Genevestraat, 1

CRECHE GENEVE Crèche privée FR Rue de Genève, 1

CRECHE LA RONDE FLEURIE Crèche communale FR Avenue des Anciens Combattants, 250

Offres · Crèches16



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

COMMUNE EVERE - SERVICE DE PRÉVENTION -
MAISON DE QUARTIER GERMINAL

Activités diverses pour enfants et jeunes
Soutien aux jeunes en situation de décrochage scolaire 
imminent ou avéré
Accompagnement et aides aux devoirs (primaire et 
secondaire)
Aide sociale et administrative pour tous les enfants et tous les 
jeunes

Rue Fernand Léger, 46

86e UNITE SCOUTS SAINT-JOSEPH Mouvement de jeunesse Avenue des Anciens 
Combattants, 300

Offres · Jeunesse17



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

INSTITUT D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION 
SOCIALE DE LA FWB EVERE-LAEKEN

FR langue étrangère
Cours de promotion sociale dans le cadre de l'ISP Avenue Constant Permeke, 4

Offres · Emploi18



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

EVERECITY SISP - LOGEMENT SOCIAUX Avenue Constant Permeke 83/33

Offres · Aide aux plus démunis19



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

AVJ GERMINAL - ADL GERMINAL Service d'aide aux actes de la vie journalière (AVJ) Rue Fernand Léger, 50/2

MA MAISON - EVERE - EOS EVERE 
HOME JEAN VELDEMANS

Hébergement pour adultes en situation d'handicap
Centre de jour
Service d'habitat accompagné/handicap

Avenue Jules Bordet, 132 A

Offres · Handicap20



NOM OFFICIEL PRECISIONS RUE

COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - MAISON DE 
QUARTIER GERMINAL

Activités sociales et culturelles pour SENIORS Rue Fernand Léger, 46

LA SENIORIE D'EVERE Maison de repos Avenue du Frioul, 20

Offres · Seniors et maisons de repos21
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Offres · Médecins généralistes
 0,61 médecins généralistes pour 1000 

habitants

 Seuil de pénurie = 0,9/1000 habitants
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NOM OFFICIEL PRECISIONS RUE

MAISON MEDICALE RIVE
Médecine générale
Soins infirmiers
Kinésithérapie

Avenue Constant 
Permeke, 83/33

CENTRE MÉDICAL DIVAA

Médecins généralistes
Prises de sang
Electocardiographie
Radiographie

Allées du Languedoc, 1B

Offres · Maisons médicales et centres médicaux23
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Situation géographique
Superficie de 1,16 km²

Délimité par :

 Nord: Avenue Henry Dunant et rue de 
Zaventem

 Ouest: Rue de Genève et parallèle à 
l’Avenue Jacques Georgien

 Sud: Autoroute E40

 Est: Zaventem

2



Population · Densité de population
 11.571 habitants (01/01/2020)

 Croissance démographique de 3,4% 

Par rapport à Evere:
 Croissance démographique la plus importante 

d’Evere: quartier dont la population augmente le 
plus rapidement

 10.013 habitants au km²

 Densité de population dans la moyenne des 
quartiers habités d’Evere

3



Population · Âge et genre
 Âge moyen: 39,8 ans

 6074 femmes et 5387 hommes (2019)

Par rapport à Evere:
 Âge moyen plus élevé que celui d’Evere d’environ 

un an

 Moins d’enfants et de personnes de moins de 25 
ans

 Plus d’hommes de 25 à 35 ans

 Moins d’hommes entre 35 et 60 ans

 Plus de femmes de plus de 45 ans, plus 
particulièrement après 75 ans
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Population · Nationalités
Par rapport à Evere:

 Proportions comparables à celles de la 
commune
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Population · Composition des ménages
Par rapport à Evere:

 Répartition de la composition des ménages 
comparables à celle d’Evere
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Population · Revenus
 Revenu imposable annuel moyen par habitant : 

13.779€/an (2015)

Par rapport à Evere:

 Revenu annuel moyen par habitant le plus 
élevé de la commune
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Population · Emploi
 Une personne en âge de travailler sur 2 (50,4%) a 

un emploi

 16,17% des Everois en âge de travailler sont au 
chômage (2018)

Par rapport à Evere:

 Taux de chômage inférieur à la moyenne d’Evere

8

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

-2007- -2008- -2009- -2010- -2011- -2012- -2015- -2018-

Evolution du taux de chômage par quartier

Paix Conscience Avenue Léopold III Paduwa



Population · Santé
 Prévalence du diabète: 7% pour les hommes et 6,2% 

pour les femmes

 14,7% des habitants consomment des antidépresseurs, 

et il s’agit pour près des trois quarts d’une consommation 

de longue durée

 Utilisation des services de santé (2018):

o 75% des habitants ont eu au moins un contact avec un 

médecin généraliste 

o 64% des habitants ont eu au moins un contact avec un 

médecin spécialiste 

o Une personne sur deux (50,1%) est allée chez un dentiste et 

plus d’une sur quatre (27%) a reçu des soins dentaires 

préventifs 

o Plus d’une femme de 50 à 69 ans sur deux (54,9%) a fait une 

mammographie entre 2016 et 2018

9



Population · Santé
Santé par rapport à Evere:

 Quartier avec le plus de différence de prévalence 
du diabète entre les hommes et les femmes

 Proportion la plus élevée de consommateurs 
d’antidépresseurs

 Quartier avec une proportion supérieure à la 
moyenne d’habitants qui ont eu :

o au moins un contact avec un médecin généraliste 

o au moins un contact avec un médecin spécialiste 

o au moins un contact avec un dentiste

o des soins dentaires préventifs 

o une mammographie (femmes 50-69 ans)
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Infrastructures · Espaces verts accessibles au public
 Surface totale: 7 ha

 95% des habitants vivent à proximité d’un espace 
vert accessible au public

 Principaux espaces verts:

o Parc Nelson Mandela

o A proximité du Cimetière de Bruxelles
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Infrastructures · Logement
 Loyer moyen : 795€/mois (2018)

 Données 2001:

o 71% des ménages vivent en appartement

o Superficie moyenne par habitant: 33,5m²

o 39% des logements sont occupés par leur 
propriétaire

 Logements sociaux: 21,7/100 ménages

Par rapport à Evere:
 Loyer moyen légèrement au-dessus de celui 

d’Evere

 Quartier avec la plus petite proportion de 
logements occupés par leur propriétaire

 Quartier avec le plus de logements sociaux pour 
100 habitants
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Infrastructures · Transports en commun
 STIB: 9 arrêts

o 6 lignes de bus : 
21, 45, 63, 66, 79, 80

 De Lijn: 4 arrêts

o 7 lignes de bus (qui passent 
toutes par la Chaussée de 
Louvain): 
178, 315, 348, 349, 351, 
395, 551

13
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Infrastructures · Enseignement
 5 écoles maternelles et primaires: 

o 3 francophones

• Ecole L’aubier

• Ecole Libre Aurore

• Ecole Marie Popelin

o 2 néerlandophones

• Basisschool Papageno

• Heilig Hart van Maria instituut

 Pas d’écoles secondaires 

o Un enfant sur 8 est scolarisé en secondaire à 
proximité de sa résidence

Par rapport à Evere:
 Plus faible part d’enfants scolarisés en secondaire 

près de leur résidence de la commune 
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NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CRECHE BABILOU BELGIUM - PIANO 1 Crèche privée bilingue Rue Colonel Bourg, 127

CRECHE BABILOU BELGIUM - PIANO 2 Crèche privée bilingue Rue Colonel Bourg, 127

CRECHE BABY KID Crèche privée bilingue Rue du Maquis, 111

CRECHE BABY ON BOAT Crèche privée francophone Rue Colonel Bourg, 138

CRECHE EAU VIVE Crèche communale 
francophone Rue Colonel Bourg, 123-125

CRECHE LE JARDIN DE ZÉBULON Crèche privée francophone Avenue du Cimetière de Bruxelles, 134

CRECHE MY BABY SMILES Crèche privée francophone Rue Guillaume Van Laethem, 67

CRECHE SAINT-EXUPERY Crèche privée bilingue Rue de Evere, 1

CRECHE SPROOKJESLAND Crèche privée Avenue du Cimetière de Bruxelles, 157

CRECHE ZONNETJE EVERE Crèche privée 
néerlandophone Avenue Franz Guillaume, 72

Offres · Crèches16



Offres · Jeunesse17

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

COMMUNE EVERE - SERVICE DE 
PRÉVENTION - MAISON DE QUARTIER 
PLATON

Soutien aux jeunes en situation de décrochage scolaire imminent ou 
avéré
Accompagnement et aides aux devoirs (primaire et secondaire)
Médiation scolaire
Activités diverses pour enfants et jeunes
Aide sociale et administrative pour tous les enfants et tous les jeunes

Avenue Platon, 8

MAISON DE JEUNES REGARD Activités diverses pour enfants et jeunes
Rue G. De Lombaerde, 21

INFORJEUNES Rue G. De Lombaerde, 21

SIEP Information sur les études et professions Rue G. De Lombaerde, 21

LE MANOIR Atelier enfants 
Stages Rue des deux maisons, 50

MAISON DE JEUNES JEUNESSE ET ESPOIR Activités diverses pour enfants et jeunes Avenue des anciens 
combattants, 300



NOM ADRESSE

ACTIRIS EVERE Accueil, orientation et accompagnement de 
demandeurs d'emploi 

Rue de Genève, 175

CPAS EVERE - SERVICE AIDE SOCIALE HAUT EVERE Accueil, orientation et accompagnement de 
demandeurs d'emploi soutenus par le CPAS

Rue de Genève, 175

TRAVAIL ET CANCER
Sensibilisation, accompagnement et formation 
concernant la réinsertion professionnelle après un 
cancer à destination du monde du travail, du grand 
public, des patients et des aidants proches 

Rue Saint-Joseph, 16

UNION DES CLASSES MOYENNES NATIONAL - UCM 
PROJET JOBCOACH

Accueil et accompagnement des (futurs) 
indépendants Rue Colonel Bourg, 123-125

Offres · Emploi18



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL -
SAINT- JOSEPH - PADUWA

Mobilier de seconde main
Vestiaires sociaux
Distribution de colis alimentaires
Aide financière privée

Avenue de la Quiétude, 11

AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE ÉVEROISE 
HECTOR DENIS Logements à loyers modérés Rue de Genève, 175/11

CPAS EVERE - SERVICE AIDE SOCIALE HAUT 
EVERE

Services sociaux des CPAS
Aide financière locative
Remboursements des soins et aides financières en santé par les CPAS

Rue de Genève, 175

CPAS EVERE - SERVICE ENERGIE Rue de Zaventem, 60

CITY ZEN Soupe solidaire 

HOPE FOREVER Distribution de colis alimentaires
Groupes vulnérables : nouveaux et anciens arrivants, réfugiés, sans-abri Clos des Diablotins, 10/10

3 ZEN AGE Boutique solidaire Clos des Lauriers Roses, 61

L'ENTRELA CENTRE CULTUREL D'EVERE -
PCS DE LÁ HAUT - EPN Projets de cohésion sociale dans le cadre de logements sociaux Avenue Platon, 21

LES PETITS RIENS - BOUTIQUE EVERE -
PADUWA

Magasin de seconde main : textile femme, homme, enfant, objets divers et linge 
de maison
Aide matérielle pour jeunes enfants 
Vestiaires sociaux

Chaussée de Louvain, 918

Offres · Aide aux plus démunis19



Offres · Étrangers20

NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

HOPE FOREVER

Services communaux des étrangers
Groupes vulnérables : nouveaux et 
anciens arrivants, réfugiés, sans-
abri

Clos des Diablotins 10/10



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

30 + 30 Assistance administrative, sociale, fiscale et juridique, organisation de 
soins à domicile, pour personnes invalides

Avenue du Cimetière de Bruxelles, 
8

AIDE AUX MOINS-VALIDES - AMV Activités culturelles et récréatives pour personnes moins valides 
moteurs Rue Colonel Bourg, 127-129/2

CAP FOR ANDY - RÉSIDENCE 
GREEN GARDEN Accompagnement au logement pour personnes porteuses de handicap Avenue Henry Dunant, 20/92

CPAS EVERE - SERVICE D'AIDE AUX 
FAMILLES ET AUX PERSONNES 
ÂGÉES

Accompagnement et aide à la vie quotidienne des personnes 
handicapées Rue de Zaventem, 60

FONDATION PORTRAY Soutien juridique et financier aux personnes porteuses d'un handicap et 
leurs proches Rue Colonel Bourg, 123/6

DLR HOPE ACTION AUTISME Lutte contre l’exclusion sociale des autistes

INCLUSION

Services de santé mentale pour enfants,  jeunes et adultes handicapées
Défense des intérêts des personnes handicapées
Accompagnement psychosocial et aide administrative pour personnes 
handicapées
Accompagnement juridique pour personnes handicapées

Rue Colonel Bourg, 123-125/6

Offres · Handicap21



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

30 + 30

Activités sociales et culturelles pour 
séniors Assistance administrative, 
sociale, fiscale et juridique, 
organisation des soins à domicile 
pour séniors

Avenue du Cimetière de Bruxelles, 8

COMMUNE EVERE - SERVICE DE PRÉVENTION - MAISON DE 
QUARTIER PLATON

Activités sociales et culturelles pour 
Séniors Avenue Platon, 8

CITY ZEN Ateliers tricot

IZ HOBBY - 3 ZEN AGE Activités sociales et culturelles pour 
SENIORS Clos des Lauriers Roses, 61

LA COHÉSION SOCIALE D'EVERE - ACTIONS 
COMMUNAUTAIRES - MAISON COOPÉRATIVE DESTRIER - PCS 
GERMINAL-DESTRIER-PICARDIE

Formations aux nouvelles 
technologies pour Séniors Avenue du Destrier, 24

SOLAM
Lieux de délassement pour SENIORS
Groupe d'entraide qui s'adresse aux 
personnes souffrant de solitude

Clos de l'Argilière, 25

Offres · Seniors22



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CPAS EVERE - HOME ROGER DECAMPS Maison de repos et de soins Rue de Zaventem, 60

HOME SEBRECHTS - HENRI DUNANT Maison de repos et de soins Rue Willy Van der Meeren, 4

RÉSIDENCE AZALÉES Maison de repos et de soins Rue Colonel Bourg, 143

RÉSIDENCE LES TAMARIS Maison de repos et de soins Avenue Léon Grosjean, 79

SENIORS CARE-ION - CLOS DE LA QUIÉTUDE Maison de repos et de soins Avenue de la Quiétude, 15

HERMIONE - RÉSIDENCE GREEN GARDEN Résidence-service Avenue Henry Dunant, 20

Offres · Maison de repos23



Offres · Médecins généralistes

 1,23 médecins généralistes pour 1000 
habitants

 Seuil de pénurie = 0,9/1000 habitants
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NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CENTRE MÉDICAL CICERON

Médecins généralistes
Médecine du sport
Kinésithérapeutes
Paramédical
Psychologie

Avenue Cicéron, 19

CENTRE MÉDICAL DU TILLEUL Dentisterie 
Paramédical 
Médecins spécialistes

Avenue des Anciens Combattants, 63

CENTRE MÉDICAL PLATON Médecins généralistes Avenue Platon, 7

Offres · Centres médicaux25



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

CONSULTATION POUR 
ENFANTS DE 0 À 6 ANS -
EVERE - PLATON

Consultations pour enfants de l'ONE
Accompagnement des parents d'enfants de 0 à 6 ans

Avenue Platon, 5

MAISON DE RÉPIT DE 
BRUXELLES-CAPITALE -
VILLA INDIGO Maison de répit et hébergement thérapeutique pour enfants malades Rue Colonel Bourg, 156A

Offres · Services médico-sociaux26



NOM CARACTÉRISTIQUES ADRESSE

MUTUALITÉS SOCIALISTES DU BRABANT (annoncée comme 
temporairement fermée) Chaussée de Louvain, 964

Offres · Agences mutualités27
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Annexe 7 

Guide d’entretien qualitatif  
en lien avec le diagnostic quantitatif 

Rappels préliminaires 
• Se présenter 

• Rappel du contexte et des objectifs 

• Assurance de l’anonymat et de la confidentialité 

• Demande d’enregistrement 

• Pas d’obligation de répondre, pas de bonnes ou de mauvaises réponses 

• Pauses et arrêt quand souhaités 

• Si pas compris, ne pas hésiter à demander 

• Les questions concernent l’ensemble du ménage (si pas professionnel) 

• Tenir au courant des résultats si souhaité 

 

Thème Questions Questions de relance 

Amorce 
• Pourriez-vous vous présenter ? 

• Quelle est votre histoire dans 
ce quartier ? 

• Depuis combien de temps vivez-
vous/travaillez-vous dans ce 
quartier ? 

• Avez-vous habité dans d’autres 
quartiers d’Evere ? 

• Participer vous à des projets de 
quartier à Evere ? 

• Qu’aimez-vous dans votre quartier ? 

• Que trouvez-vous désagréable dans 
votre quartier ? 

Population 
• Que pensez-vous des données 

présentées dans les fiches ? 

• Quelles évolutions avez-vous 
observées dans la population 
du quartier ces dernières 
années ? 

 

 

 

   

• Quelles sont les informations qui 
vous étonnent ? 

• Quelles sont les causes de ces 
évolutions ? 

• Prof : qui vient dans vos services ? 
(type de pop, habitants du quartier) 

• Quelle explication pouvez-vous 
apporter à la chute de l’indice de 
richesse ? 



Annexe 7 - Page 2 sur 2 

Infrastructures  
• Que pensez-vous des 

infrastructures présentes dans 
le quartier ? 

• Quelles sont les infrastructures que 
vous utilisez ? 

• Quelles sont les infrastructures qui 
vous semblent adaptées à la 
population ? 

• Quelles infrastructures auraient 
besoin d’être améliorées ?  

• Quelles seraient les infrastructures à 
créer dans le quartier ? 

• Quelles évolutions avez-vous 
observées en terme d’infrastructures 
dans le quartier ces dernières 
années ? 

• De quoi votre institution aurait-elle 
besoin en terme d’infrastructures? 

Offre 
• Que pensez-vous de l’offre de 

service présente dans le 
quartier ? 

• Que pensez-vous des 
commerces du quartier ? 

• Quelles sont les offres que vous 
utilisez ? 

• Quels services médicaux utilisez-
vous ? 

• Quels commerces utilisez-vous ? 

• Quelles sont les offres qui vous 
semblent suffisantes ? 

• Quelles sont les offres qui vous 
semblent insuffisantes ? 

• Quelles sont les offres que votre 
institution utilise ? 

• De quoi votre institution aurait-elle 
besoin en terme d’offre? 

• Quelles évolutions avez-vous 
observées en terme d’offres dans le 
quartier ces dernières années ? 

• Pour quelles offres devez-vous sortir 
du quartier ? 

Qualité de vie 
• Quels impacts le quartier a-t-il 

sur votre qualité de vie ? 

• Qu’est-ce qui pourrait 
améliorer votre/la qualité de 
vie (des habitants) dans ce 
quartier ? 

• De quoi votre institution 
aurait-elle besoin ? 

• Quels sont les impacts positifs ? 

• Quels sont les impacts négatifs ? 

 



Annexe 8 - Page 1 sur 2 

Annexe 8 
Focus group « Service d’Aide Aux Familles » 

Public 

Personnes âgées (70 ans et +), en situation précarisée et fragilisées d’un point de vue social-santé (via 
l’expérience des aides familiales) 

Contexte  

Focus group réalisé avec une équipe d’aides familiales du Service d’Aide Aux Familles du CPAS d’Evere  

Introduction 
• Se présenter 

• Explication du contexte et des objectifs 

• Assurance de l’anonymat et de la confidentialité 

• Explication des raisons de l’enregistrement 

• Demander à chaque participant de se présenter 

• Poser les caractéristiques qu’on imagine pour leur public et les confronter à leur réalité 

 

 

Questions 
1. Quelles principales difficultés sociales rencontre votre public ? 

 

 

2. Quels services sociaux pensez-vous qu’il faudrait développer pour répondre 
aux besoins de vos bénéficiaires ? 

 

 

3. Selon votre expérience, quels sont les principaux problèmes de santé de vos 
bénéficiaires ? 
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4. D’après vos observations, quels services médicaux faudrait-il développer pour 
répondre aux besoins de vos bénéficiaires ? 

 

 

5. Lorsqu’ils doivent se déplacer, quels moyens utilisent-ils? 

 

 

6. De quoi pensez-vous qu’ils auraient besoin pour que leur bien-être s’améliore ? 

 

 

7. D’après vous, quelles mesures pourraient développer le CPAS pour améliorer le 
bien-être de votre public ? 

 

 

8. Par quel biais vos bénéficiaires cherchent-ils de l’information quand ils en ont 
besoin ? 

 

 

9. De quelles aides psychologiques auraient besoin vos bénéficiaires ? 

 

 

10. Quelles évolutions observez-vous dans les besoins médicaux et sociaux de vos 
bénéficiaires ces dernières années ? D’après vous, quelles sont les causes de 
ces évolutions ? 
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Annexe 9 
Questionnaire « Petit resto » 

 

Caractéristiques du répondant 

• Genre :  

 Homme  

 Femme 

• Age : ____________ 

• Habitant d’Evere ?  

 Oui  

 Non 

• Quartier dans lequel la personne vit : 
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Mobilité 
1. Quels moyens de transport utilisez-vous à Evere et pour aller où ? 

a. Si transports en commun : utilisez-vous les transports de De Lijn et de la SNCB ? Si non, 
pourquoi ? 

 

b. Si vélo : Quels sont les endroits où il vous semble dangereux de circuler à vélo à Evere? 

 

c. Si voiture : Quelles sont les raisons qui vous font préférer la voiture aux transports en 
commun pour vos trajets ? Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à utiliser plus les transports en 
commun ? 

2. Quels sont les endroits que vous avez du mal à atteindre avec les transports en commun ? 
Comment y allez-vous ? 

3. Si vous pouviez imaginer une ligne de transport en commun, vers où irait-elle ? 

Espace Public 
1. Comment vous sentez-vous lorsque vous vous déplacez dans les rues d’Evere ? (Avez-vous 

peur en marchant dans la rue ou en sortant de chez vous la journée/ le soir ?) 
 

2. Quels sont les espaces publics (parcs, squares, bancs…) que vous utilisez régulièrement? 
 

3. Que pensez-vous des équipements présents dans ce(s) espace(s) public(s) ? (Plaines de jeux, 
bancs…) Que faudrait-il ajouter ? 

Offres et accès 
1. Trouvez-vous facilement un médecin généraliste près de chez vous ? Obtenez-vous 

rapidement un rendez-vous ? 
 

Sinon, que faites-vous quand vous ne trouvez pas d’offre médicale proche de chez vous ? 

 

2. Comment apprenez-vous l’existence d’un service ou d’un événement à Evere ? Où cherchez-
vous l’information ? 

 

3. Que faudrait-il développer pour améliorer votre bien-être  ?  
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Annexe 10 
Questionnaire « dans la rue » 

Caractéristiques du répondant 

• Genre :  

 Homme  

 Femme 

• Age : ____________ 

• Avez-vous des enfants ?  _______               Si oui, de quel âge ? ___________________ 

• Habitant d’Evere ?  

 Oui  

 Non 

• Quartier dans lequel la personne vit : 
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Mobilité 
1. Quels moyens de transport utilisez-vous à Evere et pour aller où ? 

a. Si transports en commun : utilisez-vous les transports de De Lijn et de la SNCB ? Si non, 
pourquoi ? 

 

b. Si vélo : Quels sont les endroits où il vous semble dangereux de circuler à vélo à Evere? 

 

c. Si voiture : Quelles sont les raisons qui vous font préférer la voiture aux transports en 
commun pour vos trajets ? Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à utiliser plus les transports en 
commun ? 

 

2. Quels sont les endroits que vous avez du mal à atteindre avec les transports en commun ? 
Comment y allez-vous ? Si vous pouviez imaginer une ligne de transport en commun, vers 
où irait-elle ? 

 

3. D’après vous, que faudrait-il faire pour améliorer la mobilité à Evere ? 

Espace Public 
1. Comment vous sentez-vous lorsque vous vous déplacez dans les rues d’Evere ? Avez-vous 

peur en marchant dans la rue ou en sortant de chez vous la journée/ le soir ? 

Offres et accès 
1. Trouvez-vous facilement un médecin généraliste près de chez vous ? Obtenez-vous 

rapidement un rendez-vous ? Sinon, que faites-vous quand vous ne trouvez pas d’offre 
médicale proche de chez vous ? 

 

2. Si vous avez des enfants, à quelle solution avez-vous recours lorsque vous avez besoin de les 
faire garder ? 

 

3. D’après vous, quelles informations ne circulent pas facilement à Evere ? Que faudrait-il faire 
pour améliorer la communication sur les services et événements d’Evere ? 
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Annexe 11 
Questionnaire « jeunes » 

Caractéristiques du répondant 

• Genre :  

 Homme  

 Femme 

• Age : ____________ 

• Habitant d’Evere ?  

 Oui  

 Non 

• Quartier dans lequel la personne vit : 
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Mobilité 
1. Quels moyens de transport utilisez-vous à Evere et pour aller où ? 

 

2. Quels sont les endroits que vous avez du mal à atteindre avec les transports en commun ? 
Comment y allez-vous ? 

Espace Public 
1. Quels sont les espaces publics (parcs, squares, bancs…) que vous utilisez régulièrement? 

 

2.  Que pensez-vous des équipements présents dans ce(s) espace(s) public(s) ? (Plaines de jeux, 
bancs…) Que faudrait-il ajouter ? 

 

3.  Comment vous sentez-vous lorsque vous vous déplacez dans les rues d’Evere ? Sentez-vous 
parfois des tensions avec d’autres habitants ou commerçants ? Si oui, pour quelles raisons ? 

 

Emploi 
1) Quels services ou aides utilisez-vous ou avez-vous utilisé pour vous accompagner dans une 

recherche d’emploi ?  

 

2) Si vous pouviez imaginer un accompagnement idéal pour vous aider à trouver un emploi, quel 
serait-il ? 
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