ONTHAAL
BROCHURE

NIEUWE INWONERS
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Welkom in Izegem!
Wat fijn dat je voor Izegem hebt gekozen. In Izegem wonen steeds

2

1.

Voorwoord

pg. 3

2.

burgerzaken

pg. 4

3.

Onthaal nieuwe inwoners

pg. 5

4.

Inburgering

pg. 7

5.

Nederlands leren

pg. 8

6.

Nederlands oefenen

pg. 10

7.

De buddy-werking

pg. 17

8.

idee-raad

pg. 18

9.

Verenigingen voor anderstalige nieuwkomers

pg. 20

10. Centrumplan Izegem

pg. 22

meer mensen van verschillende afkomst. Om je snel wegwijs te maken
in onze stad, bieden we je deze informatiebrochure aan.
In deze brochure vind je onder andere informatie over de medewerkers
van de stad. We geven ook een overzicht van de verschillende
projecten die we in Izegem organiseren. Op die manier willen we het
contact tussen de inwoners van Izegem versterken.
Als stad willen we dat iedereen kan deelnemen aan onze activiteiten,
evenementen, … We doen ook inspanningen om alle diensten zo
toegankelijk mogelijk te maken.
Heb je vragen over integratie en inburgering?
Maak dan een afspraak met één van onze medewerkers.
Wij kunnen zorgen voor een tolk. Wij hopen alvast dat je je
snel thuis voelt in Izegem.
Veel succes en tot binnenkort ergens in Izegem.
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BURGERZAKEN

ONTHAAL
NIEUWE INWONERS

Enkel op afspraak: afspraak.izegem.be
DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Wat?

Ben je niet-Belg? Dan zorgt deze dienst voor alle administratie rond je inschrijving in de gemeente

1 keer per jaar organiseert de stad een onthaalmoment voor nieuwe inwoners in Izegem.

en je verblijf in België. Als Europese migrant, niet-Europese migrant of asielzoeker meld je jou best

Tijdens het feest word je ontvangen door het schepencollege. Het stadsbestuur voorziet een

zo snel mogelijk na aankomst in onze gemeente aan op deze dienst.

leuke activiteit. Tijdens de receptie leren nieuwe inwoners elkaar kennen.

Als niet-Europeaan (migrant of asielzoeker) kan je hier ook terecht voor de aanvraag van een
reisdocument.

Voor wie

Heb je hier verblijfsrecht en wil je iemand van buiten Europa op bezoek laten komen? Je kunt bij ons

Op het feest zijn alle nieuwe inwoners van Izegem welkom.

een verklaring van tenlasteneming (nodig voor het visum van jouw bezoeker) afleggen.
Meer info?
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Vreemdelingenzaken

Ma 8u30 - 13u30

ves@izegem.be

Korenmarkt 10

Di

8u30 - 12u

16u - 19u

8870 Izegem

Wo 8u30 - 12u

14u - 16u

vreemdelingen@izegem.be

Do

8u30 - 12u

051 33 73 09

Vr

8u30 - 12u

Za

9u00 - 12u

BURGERLIJKE STAND
Hier moet je zijn voor aangifte van geboorte, huwelijk, erkenning van een kind en voor je
nationaliteitsaanvraag. Voor een nationaliteitsaanvraag moet je steeds een afspraak maken.
Burgerlijke stand

Ma 8u30 - 13u30

Korenmarkt 10

Di

8u30 - 12u

16u - 19u

8870 Izegem

Wo 8u30 - 12u

14u - 16u

burgerlijke.stand@izegem.be

Do

8u30 - 12u

051 33 73 08

Vr

8u30 - 12u

Za

9u00 - 12u

DIENST RIJBEWIJZEN
Heb je een geldig Europees rijbewijs? Dan moet dat hier geregistreerd worden! Kom als niet-Europeaan
ook zeker eens langs met jouw rijbewijs, dan kijken we samen hoe je een geldig Belgisch rijbewijs kan
bekomen.
Rijbewijzen

Ma 8u30 - 13u30

Korenmarkt 10

Di

8u30 - 12u

16u - 19u

8870 Izegem

Wo 8u30 - 12u

14u - 16u

bevolking@izegem.be

Do

8u30 - 12u

051 33 73 13

Vr

8u30 - 12u

Za

8u30 - 12u

051 337 303
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INBURGERING
Ben je pas in Vlaanderen en is alles nieuw voor je? Of ben je hier al langer, maar voel je je nog
niet helemaal thuis? Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt je op weg.
Zoek je werk of wil je studeren? Wil je iets leuks doen in je vrije tijd? Heb je vragen over jouw
rechten en plichten? Wil je graag Nederlands leren of nieuwe mensen ontmoeten?
Het Agentschap zoekt samen met jou hoe je dit kan doen.
Je kan via het Agentschap Integratie en Inburgering informatie en ondersteuning
krijgen om:
Een cursus Nederlands te volgen:
Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft zelf geen les, maar zoekt samen met jou naar
een cursus en school die best bij jou past. Zij doen een test om te bepalen om welk niveau je
kan beginnen.
Een cursus Maatschappelijke Oriëntatie te volgen:
In deze cursus leer je België kennen. Je krijgt informatie over werken, wonen, onderwijs,
gezondheid en nog veel meer. De leerkracht spreekt jouw eigen taal of een andere taal die je
begrijpt.
Persoonlijke begeleiding te krijgen van een trajectbegeleider
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Iedereen die in het buitenland geboren is en ouder is dan 18 jaar, kan in aanmerking komen voor een
inburgeringsprogramma. Ook anderstaligen die in België geboren zijn en minderjarigen kunnen bij
onze diensten terecht.
Het Agentschap Integratie en Inburgering kan je vinden in Roeselare:
Hugo Verriestraat 4, 8800 Roeselare
wvl@integratie-inburgering.be
Afspraak maken via: integratie-inburgering.be/maak-een-afspraak-in-roeselare
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NEDERLANDS LEREN
AANBIEDERS NT2: CVO SCALA

OKAN ONDERWIJS

Wat?

Wat?

Wie kan starten in een traject NT2, kan terecht in de school CVO Scala in Izegem.

OKAN is de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers. Je leert zo snel mogelijk Nederlands.

Je leert er Nederlands in je eigen tempo. CVO Scalan biedt een standaard traject aan:

Je leert België kennen. Je kan na 1 volledig schooljaar doorstromen naar het reguliere

intensief of half-intensief.

onderwijs. OKAN begeleidt jou naar een studierichting die voor jou het best past.

Inschrijven kan tijdens de openingsuren van het secretariaat. Je moet eerst naar het
Voor wie

Agentschap Integratie en Inburgering gaan.

• Je bent minimum 12 jaar en nog geen 18 jaar
Waar?

• Je woont maximum 1 jaar ononderbroken in België

De lessen vanScala gaan door in de:

• Nederlands is niet jouw moedertaal

Bellevuestraat 20, 8870 Izegem

• Je kent niet genoeg Nederlands om de lessen te volgen

Kruisstraat 13, 8870 Izegem

• Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een school met het Nederlands
als onderwijstaal

Meer info?
Het secretariaat is open op:

Meer info?

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8u15 – 20u30

In Roeselare zijn er twee scholen die OKAN-onderwijs aanbieden:

Bellevuestraat 20, 8870 Izegem
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051 30 04 28

OKAN Sint-Michiel

OKAN Roeselare

info@cvoscala.be

Campus Zuid, Zudistraat 27,

Hugo Verriestraat 68,

www.cvoscala.be

8800 Roeselare

8800 Roeselare

051 26 47 26

051 22 62 39

okan@sint-michiel.be

AANBIEDERS OPEN SCHOOL KORTRIJK – ROESELARE
Wat?
Open School geeft cursussen aan volwassenen.
Als je niet lang naar school geweest bent of kansen gemist hebt, kan je hier naar de
les komen.
Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een opleiding of een examen?
We hebben cursussen op verschillende niveaus.
Taalcursussen om beter te lezen en schrijven, Nederlands voor anderstaligen (NT2 en Alfa)
en Frans/Engels. Wiskunde- en computerlessen. Er is ook algemene vorming: rijbewijs,
zeggen wat je wil, op stap,...
Meer info?
Koning Leopold I laan 20a

Ma 8u30 - 12u30 13u30 - 17u15

8800 Roeselare

Di

info@openschool12.be

Wo 8u30 - 12u

051 20 60 60

Do

8u30 - 12u30 13u30 - 17u15

Vr

8u30 - 12u

8u30 - 12u30 13u30 - 17u15
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NEDERLANDS OEFENEN
PRAATGROEP BABBEL’UIT
Wat?
Babbel’Uit is een praatgroep voor volwassenen. In de praatgroep kan je je Nederlands
oefenen op een ontspannen manier. In Babbel’Uit praten we, spelen we spelletjes,
gaan we op stap, … Je leert er ook nieuwe mensen kennen.
Voor wie
Babbel’Uit is voor iedereen die wil praten in het Nederlands. Kinderen zijn niet toegelaten.
Waar?
De activiteiten gaan door in de Plantijnzaal van de bibliotheek.
Adres: Grote Markt 20, 8870 Izegem (Ingang Wolvestraat).
Wanneer?
wanneer: 2e en 4e dinsdag van de maand van 19h - 20h30.
Kostprijs
Deelnemen aan Babbel’Uit is gratis.
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Meer info?
Sociaal Huis
Korenmarkt 10, 8870 izegem
051 337 280
sociaalhuis@izegem.be

Vind een oefenkans in je buurt
Daarnaast blijft deze website de plek voor de anderstaligen die op zoek zijn naar eeb manier
om hun Nederlands te oefenen. De oefenkansen zijn gegroepeerd per regio. Via het overzicht
op de startpagina klik je door naar info over initiatieven in je buurt.
nederlandsoefenen.be
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DE BABBELDOOS
Wat?
De Babbeldoos is een project in de vrije tijd. Het project stimuleert
op een speelse manier de Nederlandse taal van de kinderen.
In de Babbeldoos:
• Luisteren we naar verhalen en naar elkaar
• Spelen we spelletjes
• Knutselen we
• Gaan we op stap
• Is het heel leuk
Voor wie
Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen naar de Babbeldoos komen.
De Babbeldoos is voor kinderen die:
• Weinig woorden kennen
• Weinig spreken
• Opdrachten niet begrijpen
• Moeilijk kunnen luisteren naar anderen
• Nieuw zijn in Izegem
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Zowel Nederlandstalige en anderstalige kinderen zijn welkom.
De school moet de kinderen aanmelden.
Waar?
De Babbeldoos gaat door in het JOC.
Adres: Krekelstraat 167, 8870 Izegem
Wanneer?
Kinderen van 5 tot 8 jaar kunnen op woensdag naar de Babbeldoos komen.
De activiteit gaat door van 13u30 tot 15u en van 15u tot 16u30.
Kinderen van 9 tot 12 jaar kunnen op zaterdag naar de Babbeldoos komen.
De activiteit gaat door van 10u30 tot 12u.
Kostprijs
Deelnemen aan de Babbeldoos is gratis.
Meer info?
Sociaal Huis
Korenmarkt 10, 8870 izegem
051 337 280
sociaalhuis@izegem.be
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HET BABBELKAMP
Wat?
Het Babbelkamp is een project in de vrije tijd. Het Babbelkamp gaat door in de zomervakantie.
Het project stimuleert op een speelse manier de Nederlandse taal van de kinderen.
In het Babbelkamp
• Luisteren we naar verhalen en naar elkaar
• Spelen we spelletjes
• Knutselen we
• Gaan we op stap
• Is het heel leuk
Voor wie
Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen naar het Babbelkamp komen.
Het Babbelkamp is voor anderstalige kinderen die:
• Weinig woorden kennen
• Weinig spreken
• Opdrachten niet begrijpen
• Moeilijk kunnen luisteren naar anderen
• Nieuw zijn in Izegem
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Waar?
Het Babbelkamp gaat door in het JOC.
Adres: Krekelstraat 167, 8870 Izegem
Wanneer?
Het Babbelkamp gaat door, de laatste twee weken van augustus.
De activiteiten gaan door van 9u30 tot 16u.
Kostprijs
Deelnemen aan het Babbelkamp kost 5 euro per dag.
Heb je recht op Vrije Tijdscheques? Ben je verbonden aan het LOI van Izegem?
Dan is deelnemen aan het Babbelkamp gratis.
Meer info?
Sociaal Huis
Korenmarkt 10, 8870 izegem
051 337 280
sociaalhuis@izegem.be
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DE BUDDYWERKING
Wat?
Een buddy is iemand die nieuwe mensen helpt met praktische vragen.
Een buddy spreekt Nederlands.
Voor wie
Ben je nieuw in onze stad? Is Nederlands nog moeilijk voor jou?
Met een buddy voel je je vlugger thuis in Izegem.
Een buddy kan je helpen met:
• Zoeken naar een woning.
• Uitleg geven over documenten die je krijgt.
• De stad leren kennen (winkels, dokter, ziekenhuis, bank, ziekenfonds, school).
• Zoeken wat je kan doen in je vrije tijd.
• Helpen bij het contact tussen je gezin en de school van je kinderen.
• Samen iets doen wat je graag doet.
• Samen andere mensen leren kennen.
• Een CV opmaken, een sollicitatiebrief schrijven of een sollicitatiegesprek voorbereiden.
• Of … nog andere vragen.
Kostprijs
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gratis, een buddy is een vrijwilliger.
Meer info?
Als je graag een buddy wil, maak je een afspraak via het sociaal huis.
Dan gaan we samen op zoek naar een buddy die bij je past.
Je krijgt een afspraak voor een eerste contact met je buddy.
Daarna spreek je met elkaar af waar en wanneer jullie elkaar ontmoeten.
Sociaal Huis
Korenmarkt 10, 8870 izegem
051 337 280
sociaalhuis@izegem.be
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DE IDEE-RAAD
Wat?
De IDee-raad is de Izegemse advies- en participatieraad die werkt rond het thema integratie
en diversiteit. De IDee-raad is een plaats waar Izegemse minderheden elkaar ontmoeten.
Op die manier krijgt het politieke bestuur een idee van de thema’s die leven. Zoals een
toegankelijk aanbod, klare taal, correcte beeldvorming van de maatschappij en zijn
diversiteit,… Vanuit deze signalen kunnen er verschillende acties ontstaan die het samenleven
in diversiteit bevorderen. Daarbij wordt er ook gewaakt over de kwaliteit van het lokaal beleid
op vlak van integratie en diversiteit.
Voor wie
De IDee-raad is samengesteld uit vrijwilligers en mensen met ervaring rond de thema’s
integratie en diversiteit. Er zijn ook vertegenwoordigers van relevante verenigingen en
instanties aanwezig die met één of meerdere van deze thema’s in aanraking komen.
Meer info?
Sociaal Huis
Korenmarkt 10, 8870 izegem
051 337 280
sociaalhuis@izegem.be
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VERENIGINGEN VOOR
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS
ASKOVI
Wat?
Vereniging voor Allochtonen/Autochtonen, Solidariteit, Kennismaking, Ontmoeting,
Vriendschap, Izegem
Voor wie
Iedereen die nieuw is in Izegem, met of zonder papieren. Of je woont al een tijdje in Izegem en
je wil nieuwe mensen leren kennen en samen activiteiten doen.
Waar?
Op dinsdagavond spelen we badminton, 19u – 20u in de sporthal in de Dirk Martenslaan.

SOMALI COMMUNITY IZEGEM

1 keer per maand koken we samen.
Op maandag, donderdag en zaterdag is er broodbedeling, 19u in zaal Tijl in de Kerkstraat 11.

Wat?
Vereniging voor mensen van Somalische afkomst in Izegem.

Meer info?
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Wil je eens komen of een afspraak maken?

Voor wie

Hilde Vandekerckhove

Alle nieuwe mensen van Somalische afkomst die in Izegem komen wonen.

0472 89 15 05

De vereniging organiseert ieder weekend voetbal in de sporthal.

hilde.vandekerckhove17@gmail.com

Ieder weekend is er een ontmoetingsmoment .
2 keer per jaar is er een feest voor de leden van de vereniging (in juni en december).
Meer info?
Mudey Abdirisak Osman
0484 69 23 44
oktober2012@hotmail.com
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MATRJOSHKA
Wat?
Vrouwenvereniging ‘Matrjoshka’ is al van maart 2011 actief in Izegem.
Russischtalige vrouwen onder elkaar organiseren wekelijks op zaterdag zoals poëzieavond,
workshop, tentoonstellingen bezoeken, naar concert te gaan, Nederlandse taal leren,
geschiedenis van België leren kennen, helpen mensen integreren, ...
In september 2017 zijn we onder de koepel van de Vrouwenvereniging gestart met
Russischtalige school voor kinderen. Zij leren de Russische taal en de ouders oefenen hun
Nederlands in een praatcafé. De school wordt 2 keer per maand georganiseerd op zaterdag.
Voor wie
Russischsprekende vrouwen
Kinderen die Russisch willen leren en de cultuur willen leren kennen.
Meer info?
0486 82 08 87 Tatjana Polechuk
0486 75 54 13 Yelena Panchenko
matrjoshka.izegem@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=100007766508314
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www.matrjoshka.org
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www.izegem.be

