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De verschillende vaccinatiecentra betekenen een stevige financiële inspanning voor de 

organiserende gemeentes. Dat is in Beveren niet anders. Zo levert de gemeente enerzijds heel 

wat logistieke inspanningen en anderzijds ook op het vlak van personeel en bestaffing. In 

functie daarvan nam het gemeentebestuur onlangs een aantal bijkomende beslissingen om de 

vlotte werking en veiligheid van het vaccinatiecentrum in Beveren te garanderen. 

 

Helpdesk 

De vaccinatiecampagne lokt heel wat vragen op bij de inwoners: hoe geraak ik er? Is het vaccin veilig? Welk 

vaccin zal ik krijgen? Waarom werd ik nog niet opgeroepen of wanneer ben ik aan de beurt? Op die en heel 

wat andere vragen biedt de helpdesk, bemand door gemeentepersoneel, antwoord. Zij helpen ook 

mensen verder die digitaal minder vaardig zijn en/of hulp nodig hebben bij de bevestiging of verplaatsing 

van hun afspraak. Om deze helpdesk in de meest optimale context te kunnen laten werken, investeerde de 

gemeente in een aparte telefooncentrale. Deze werd opgezet in samenwerking met Proximus. 

De helpdesk is elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur bereikbaar via T 03 750 16 00. 

Notebooks 

Het vaccinatiecentrum verwerkt ook heel wat digitale gegevens. Om dit te kunnen doen, kocht gemeente 

Beveren 20 notebooks. De laptops zijn er voor onthaalmedewerkers, medisch en medisch administratief 

personeel die de zes vaccinatielijnen vorm geven. Als de vaccinatiecampagne achter de rug is, zal het 

personeel van de gemeentelijke administratie de notebooks verder gebruiken. 

Veiligheid 

Vaccins en zelfs de lege flesjes blijken gegeerd op de zwarte markt. Daarom worden zowel de vaccins als 

het medisch afval achter slot en grendel bewaard in het vaccinatiecentrum. Daarom investeerde gemeente 

Beveren in camerabewaking. Daarnaast zal de politie van Politiezone Waasland Noord op geregelde 

tijdstippen aan het centrum patrouilleren. Hiermee garanderen we niet alleen de veiligheid van het 

centrum zelf, maar ook die van de inwoners die er een afspraak hebben. 
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Communicatie 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “De vaccinatiecampagne en het vaccinatiecentrum lokken heel wat 

vragen op bij onze inwoners. Bovendien is de communicatie van de hogere overheid hierrond niet altijd even 

eenvoudig. Daarom investeren we ook in een brede communicatiecampagne. Daarbij zullen we onze 

inwoners via een bewonersbrief en later via een duidelijke brochure inlichten over de werking van het 

vaccinatiecentrum en de oproeping die daaraan voor elk van ons vasthangt. Deze brochure wordt huis aan 

huis verspreid. Daarnaast zal er op zondag 21 maart ook een medisch vragenuurtje zijn via radio Beverland 

(106.1 FM). Tijdens deze radio-uitzending beantwoorden onze referentiearts en farmacologisch expert alle 

vragen die inwoners willen stellen. En volgende week willen we ook nog een filmpje opnemen waarbij je heel 

duidelijk kan zien hoe het traject binnen het vaccinatiecentrum verloopt.” 

Tegelijkertijd probeert gemeente Beveren alle informatie centraal ter beschikking te stellen via de website. 

Voor meer informatie kunt u dan ook terecht op www.beveren.be/vaccinatie. 

“Ik hoop dan ook dat alle Beverse inwoners die hiervoor in aanmerking komen, zich zullen laten vaccineren”, 

nog volgens Van de Vijver. “Ook ik zal dat, als het mijn beurt is, doen. Want het is de enige manier om terug te 

keren naar het leven zoals we dat vroeger kenden.” 
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