
Zwakste medeburgers slachtoffer van staking  

Interpellatie op de gemeenteraadszitting van 25 oktober 2016 

 

Geacht college, beste collega’s, 

Op de dag van de betoging in Brussel op donderdag 29 september 2016 kreeg 

amper een 100-tal zorgbehoevende Bruggelingen hun middagmaal geleverd. 

De andere 750 rechthebbenden konden niet rekenen op de levering van hun 

warme maaltijd. Amper 10 % kregen dus hun maaltijd aan huis geleverd… 

nochtans een basisrecht en noodzakelijk voor de gezondheid van die mensen. 

De N-VA kan hiermee niet akkoord gaan. Het heeft zijn redenen waarom deze 

kwetsbare mensen in aanmerking komen om deze middagmalen aan huis 

geleverd te krijgen. Ten allen tijde moeten zij daar kunnen op rekenen.  

Wie beslist wie wel en wie niet een maaltijd krijgt aangeleverd? En welke 

objectieve criteria worden hierbij gehanteerd? De OCMW-voorzitter verklaart 

dat alle klanten vooraf verwittigd zijn geweest dat er op deze stakingsdag geen 

maaltijden zouden rond gevoerd worden. Maar was die uitleg wel klaar en 

duidelijk? Veel oude mensen zijn mentaal zwakker en snappen niet altijd de 

uitleg die verstrekt wordt. Die soms zelfs niet weten dat de maaltijd over 2 

dagen moet gespreid worden, die soms zelfs de microgolfoven niet kunnen 

bedienen en daarom juist een uitzondering krijgen op het aanleveren van een  

koude maaltijd en dus een warme maaltijd krijgen. Juist dié maaltijden zorgen 

ervoor dat die mensen thuis kunnen blijven, wat voor hen niet alleen beter is 

maar is ook kostenverlagend voor de maatschappij.  

Die zwakste burgers binnen onze maatschappij - meestal diegenen die niet 

durven of kunnen protesteren - bleven letterlijk op hun honger zitten! 

Bejaarden hebben geen boodschap aan stakingen. De meesten onder hen die 

gebruik maken van dergelijke maaltijden hebben gans hun leven hard gewerkt 

en bijgedragen aan de sociale zekerheid en willen gewoon hun maaltijd 

krijgen… staking of niet.   

Een stakingsdag wordt toch steeds ruimschoots voordien aangekondigd. Wie 

dienstverlening verstrekt heeft de plicht vooraf de stakingsbereidheid van zijn 



medewerkers in kaart te brengen en zo nodig actie te ondernemen om de 

continuïteit te garanderen. Is dit voldoende gebeurd? 

Een stakingsdreiging is in deze tijden altijd nabij. Daarom moeten het OCMW 

en het stadsbestuur dringend samenzitten om een effectieve oplossing uit te 

dokteren opdat dergelijke pijnlijke situaties niet meer zullen voordoen. 

Gezien dit hier een sociaal onderwerp betreft denk ik niet dat de vakbonden 

(en de burgerbeweging ‘Hart boven Hard’) gaan dwarsliggen maar eerder 

zullen  meedenken aan ‘hoe’ een beperkte dienstverlening te organiseren. 

Wij zijn bereid constructief mee te denken want de zwakke medemens ligt ons 

nauw aan het hart! 

Met dank voor jullie aandacht.        

Hugo De Bondt 

Gemeenteraadslid N-VA 

      

   


