Verslag IDee-raad 14/01/2020
Aanwezig: Bjorn Horré (voorzitter), Philippe Groenweghe (ondervoorzitter), Tatjana Polechuk
(Matrjoshka), Joost Boeve (LOI OCMW), Stéphanie Rosseel (deskundige integratie), Annemie
Descheemaeker (Askovi), Ahmed Hussein (Somali Community Izegem), Vincent Vandommele
(Buddywerking), Jan Debu (Buddywerking), Ann Devolder (’t kringske), Hilde Vens (TOV vzw), Bernard
Vanluchene (sportraad), Brian Devos (werkgroep toegankelijkheid), Vienna Lootens (werkgroep
toegankelijkheid), Nielsen Vermont (Agentschap Integratie en Inburgering), Mohammed (Somali
Community Izegem), Hanne Cauwelier (idee voorstellen)
Verontschuldigd: Elke Laforce (AgII), Willy Houthoofd (Werkgroep toegankelijkheid)
Voorstel Hanne Cauwelier
Hanne ligt haar voorstel toe (meer info in de bijlage): knuffel – uitdelen – communicatie
– actie ‘wees lief voor elkaar een knuffel is niet per se raar’ – bv. bezoek brengen aan
specifieke plaatsen zoals seniorengebouwen, scholen, …
Make Belgium Great Again – op Izegemse leest
De leden van de raad zijn enthousiast om dit eens te zien gebeuren
Uitbreiden naar ipad – filmpje / alsook eventueel knuffelmeditatie – rustmomentjes
organiseren op een publieke plaats – ademhalen, synchronie, perfect moment van rust
Mooi in de eenvoud, bij integratie staat verbinding normaal – knuffel geven begrijpt
iedereen
Pakken kopen? Misschien niet nodig, zelf kaartjes uitdelen.
Bv. 1 of 2 pakken aankopen om de drempel te overschrijven, andere kunnen ook knuffels
uitdelen
Verkleedkleren: huren van pakken zal goedkoper uit komen
Beslissing:
-

IDee-raad is bereid om hier aan samen te werken
Eens bekijken hoe we het kunnen uitwerken tegen de volgende vergadering
o Vienna, Brian, Ann, Hilde – Hanne neemt contact op met hen via e-mail

1. Goedkeuring verslag
-

Goedgekeurd

2. Superadviesraad: terugkoppeling
-

-

De terugkoppeling wordt overlopen. Bepaalde zaken komen nog aan bod:
o Vuilnisbakken: moet goed doordacht zijn, er komt een vuilnisbakkenplan
met slimme vuilnisbakken + sensoren met meldingen + codes op de
vuilnisbakken. Tijdig legen van de vuilnisbakken (bv. wandel op de
mandel)
o Beeldvorming van de stad: meegeven aan redactieteam van Izine dat dit
altijd moet meegenomen worden los van de project rond integratie en
diversiteit
o Diversiteitsbeleid van de stad: toevoegen aan de vacatures (bv. openstaan
voor diversiteit vermelden)
o Buddywerking en concrete projecten: verder zetten, aangeworven nieuwe
½ VTE collega. Vooral inzetten op de concrete werkingen, beleidswerk zal
wellicht wat ingeperkt worden. Verschuiving op de dienst, van beleidswerk
naar projectwerk.
o Opmerking toegankelijkheid parkeerplaatsen voor mensen met een
beperking: vaak niet logisch over nagedacht, ruimte nodig voor liftje,
uitladen, … mensen beter betrekken en iets beter over nadenken. Adviezen
vanuit de werkgroep toegankelijkheid.
o Veel onduidelijkheid over hoe verenigingen gesubsidieerd worden, het blijft
niet zo duidelijk waarom bepaalde verenigingen zoals gezinsbond
emelgem, izegem, kachtem, … nominatieve subsidies ontvangen. De vraag
wordt ook gesteld waarom die verenigingen hier geen verantwoording
moeten voor afleggen of resultaten boeken. Stéphanie vraagt dit nog eens
na op de dienst VES.
De aangesloten burger Bjorn Verholle wil gecontacteerd worden om lid te worden
van de raad. Stéphanie brengt dit in orde.

3. Communicatie IDee-raad
-

Volgende vergadering, idee Hanne meenemen om naar buiten te treden als raad.

4. Werkgroep toegankelijkheid
-

-

Koppeling van de werkgroep aan de IDee-raad, concreet voorstel moet nog naar
het schepencollege. Er zijn verschillende mogelijkheden, waar het wordt
belangrijk geacht om toegankelijkheid integraal te benaderen. De leden van de
IDee-raad zijn zeer enthousiast om ook de werkgroep toegankelijkheid te
verwelkomen en van toegankelijkheid een vast en terugkerend agendapunt te
maken. Iedereen kan altijd zelf ook zaken agenderen op de agenda van de IDee raad.
Digitale toegankelijkheid ook meenemen
Concrete zaken realiseren om de toegankelijkheid te vergroten

5. Bijhouden van een lijst van experten- en ervaringsdeskundigen om bij
inspraak beroep op te doen
-

Volgende vergadering opnemen

6. Projectoproep 2020

-

Izine oproep reeds in maart en april 2020: algemeen oproepen zonder details,
reglement op te vragen bij voorzitter en secretaris raad
Communicatieplan: inzetten op meerdere kanalen, met meer tijd +
herinneringe, bv. verenigingen: e-mail sturen, scholen mailen, …
Meenemen dat we rond integrale toegankelijkheid werken
Mensen stimuleren over diversiteit en integratie
Reglement en communicatieplan opmaken: Bernard en Bjorn => voorleggen
aan de raad per mail, officieel goedkeuren volgende raad

7. Financieel overzicht 2019
-

Enkel de projecten werden uitbetaald, totaal van €1000.

8. Varia
-

-

-

-

-

-

Activiteit van TOV vzw: benefiet dubbelconcert Koninklijke Stadsfanfaren met
Tielts Klarinet Choir – hoop en perspectief, verbinding, vernieuwing hoop –
taboedoorbrekend evenement rond psychisch welzijn – 2 mei 2020 Bosmolens
om 20h – 22h30. Meer informatie bij Hilde Vens.
Samenwerking geestelijke gezondheidszorg – Surplus² programma van
Kwadraat Netwerk. Gericht naar de gewone burger: vormingsmomenten,
ambulante groepstherapie, herstelgerichte activiteiten (herstelacademie: zelf
problemen in handen nemen), … Meer informatie bij Hilde Vens.
Info over mind spring
voor vluchtelingen, nieuwkomers, … psychosociaal
traject rond draagkracht en draaglast in eigen taal, infomoment 1 april 2020
voor de Arabische groep in de regio Roeselare. Toeleiders wordt aangeraden
om mee te komen met de eventuele deelnemer. Meer info bij Stéphanie.
Zaterdag is er nieuwjaarsfeest van Matrjoshka – Nederlands leren op speelse
manier (18 januari om 14h in de Sint -Rafaelsschool).
Op 2 februari jaarlijks nieuwjaarsfeest van Askovi – inschrijven verplicht, start
om 15h in zaal ISO via de voorzitter Hilde Vandekerckhove (GSM of
emailadres) - €3 volwassenen / €1 kind – wie taart meebrengt, gratis!
Samenwerking met verschillende adviesraden wordt bekeken door de
voorzitters en secretarissen van de minaraad, noord-zuid raad en de IDeeraad. Dit gaat door op donderdagavond 23 januari.
Komende IDee-raden: 31/03 en 16/06 om 19h30.

De volgende IDee-raad gaat door op dinsdag 31 maart om 19h30 in zaal
meilief 1.

