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Een Openbare Computer Ruimte in het « Duivenmelkerspark »

HET BRUSSELS GEWEST EN DE GEMEENTE ANDERLECHT 
BINDEN DE STRIJD AAN TEGEN DE DIGITALE KLOOF

Deze vrijdag 20 mei 2011 hebben Brigitte Grouwels, gewestminister bevoegd voor Informatica en de 

heer Gaëtan Van Goidsenhoven, burgemeester van Anderlecht en mevrouw Danielle Depré, schepen 
voor  maatschappelijke  actie  en  gelijke  kansen,  de  Openbare  Computer  Ruimte  (OCR)  van  de 

gemeente  officieel  ingehuldigd.  De  OCR  wordt  aangestuurd  door  het  Centrum  voor  Globale 
Maatschappelijke Actie (CGMA), De OCR is ideaal gelegen in het Duivenmelkerpark, in het hartje van 

de wijk Het Rad.
De  Openbare  Computer  Ruimte  van  Anderlecht  is  volledig  uitgerust  (pc,  videoprojector,  printer,  

software)  om  de  kansarmen  in  Anderlecht  wegwijs  te  maken  in  het  gebruik  van  een  computer, 
bureauticatools (tekstverwerking), internet... De opleidingen gaan door op vrijdag van 13u tot 15u30 en 

worden verzorgd door professionele trainers.
« Slachtoffers van de digitale kloof hebben vaak te maken met sociale uitsluiting, onderstreept Minister 

Grouwels. Net als niet kunnen lezen en schrijven betekent niet met een muis overweg kunnen of geen 
mail kunnen sturen voor heel wat Brusselaars een rem om kennis te vergaren, een job te vinden of van 

bepaalde diensten gebruik te maken, w.o. publieke diensten. Het is een echte handicap in het digitale 
tijdperk waarin we vandaag leven. »

Anderlecht  is  één  van  de  twaalf  Brusselse  gemeenten  die  over  een  Openbare  Computer  Ruimte 
beschikken. De OCR's worden gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aankoop van 

het materiaal, de installatie en het onderhoud worden verzorgd door het Centrum voor Informatica voor 
het Brusselse Gewest. De gemeente voorziet een lokaal en richt de OCR zelf in. Ze staat ook in voor het 

plannen van de lessen.

IT-opleidingen  binnen  het  kader  van  de  dienstverlening  van  het  Centrum  voor  Globale 
Maatschappelijke Actie.

Het CGMA vormt de ideale partner om een OCR te organiseren In de strijd tegen de sociale uitsluiting. 

Het  richt  zich  in  eerste  instantie  tot  de  personen die  een  beroep doen op sociale  dienstverlening  

(OCMW, ziekenfonds, RVA…) of die het financieel echt moeilijk hebben. Het CGMA is opgevat als een 

onthaal- en begeleidingscentrum. Het doet vooral aan preventie. Het kiest daarvoor bewust niet louter  

voor  steunmaatregelen.  Het  vraagt  bijvoorbeeld  een  kleine  financiële  tegemoetkoming  voor  zijn 

diensten. Het Duivenmelkerpark huisvest naast de OCR een sociaal restaurant en een sociale kruidenier,  

en een « boekenleenpunt » van de gemeentebibliotheek. Het CGMA treedt daarnaast op als interface 

tussen de bewoners van de wijk Het Rad en de verschillende diensten waarop ze aanspraak kunnen 



maken zoals OCMW, schuldbemiddeling, geestelijke gezondheidszorg, hulp bij geweldpleging binnen 

het gezin, diverse info...

Volledig uitgerust en een team professionele trainers
De  Openbare  Computer  Ruimte  van  het  Duivenmelkerpark  is  uitgerust  met  acht  computers,  een 

videoprojector met scherm en een netwerkprinter. Elke pc beschikt over een breed softwarepakket, 

w.o. Microsoft Office-bureautica (Word, Excel...). De gemeente heeft de begeleiding van haar OCR 

toevertrouwd aan de professionele trainers van Fobagra vzw, die een ruime expertise hebben op het 

vlak van het aansturen van Openbare Computer Ruimten en tevens partner zijn van de OCR Sapiens  

van de gemeente Sint-Joot-ten-Noode. De opleidingen vinden plaats op vrijdag van 13u tot 15u30 en 

zijn volledig gratis. De eerste sessies zijn gestart in april 2011.

Minister Brigitte Grouwels: “Alle elementen zijn aanwezig om deze openbare computerruimte te laten 

uitgroeien tot een waar succes en zo in de voetsporen te treden van de Openbare Computer Ruimte in 

elf andere Brusselse gemeenten waarvoor het Brussels Gewest al het materieel heeft gesubsidieerd. Dit  

is een mooi concreet voorbeeld van hoe we via goede samenwerkingen de kloof tussen kennen en 

niet-kennen in deze veranderende maatschappij weer wat kleiner kunnen maken.”

De  OCR  bereikt  u  via  de  ingang  van  het  Duivenmelkerpark,  op  het  nummer  124-126  van  de 

Duivenmelkerstraat, vlakbij het metrostation Het Rad.
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