
 

 

 

 

Verslag IDee-raad 18/5/2021 

Aanwezig: Lothar Feys (schepen van integratie), Lisa Casier (deskundige integratie), ,  Annemie 

Descheemaeker (Askovi), Sarah Vancompernolle (’t kringske), Hanne Cauwelier (initiatief knuffel), 

Vincent Vandommele (buddywerking), Nielsen Vermont (AgII), Tatjana Polechuk (Matrohsjka), 

Vienna Lootens (werkgroep toegankelijkheid), Brian Devos (werkgroep toegankelijkheid), , Joost 

Boeve (OCMW/LOI), Pascale Persyn (clustermanager Burger&Welzijn), Philippe Groenweghe 

(ondervoorzitter), Thalita Delaere (AgII), Bjorn Horré (voorzitter), Kevin Carrette 

Verontschuldigd: Arnout Verkaemer, Christine Bulckaert, Willy Houthoofd (werkgroep 

toegankelijkheid), Jan Debu (buddywerking), Ann Devoldere (’t Kringske), Hilde Vens (tov vzw), 

Bernard Vanluchene 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

- Mail met verslag van december bevatte verkeerde bijlage. 

- Verslag wordt nog doorgemaild samen met nieuw verslag. 

- Opmerkingen kunnen dan nog doorgemaild worden naar Bjorn.  

 

2. Baertshof – cultuurfabriek 

Toelichting Els (stadsontwikkeling): 

- Reeds samenwerking met Westkans. 

- Er wordt gewerkt met een bestaand gebouw dat gerenoveerd wordt, dit zorgt voor wat meer 

belemmeringen dan nieuwbouw. 

- In februari werd er reeds nagedacht over toegankelijkheid van het gebouw en dit samen met 

Inter. Zij kregen ook een rondleiding in het gebouw. 

- Plannen werden reeds gescreend op toegankelijkheid voor iedereen ook voor bv. artiesten, 

afvalophalers, …  

- Doelstelling tijdens opmaak plan was: iedereen moet op zelfde manier het gebouw kunnen 

betreden. Zo zullen bv. de trap en lift zich op dezelfde plaats bevinden. Deze trap en lift zijn 

noodzakelijk om reeds aanwezige hoogteverschillen in het gebouw te overbruggen + om zich 

te begeven naar de andere verdiepingen. 

- Routes moeten duidelijk zijn voor iedereen, ook voor anderstaligen, kinderen, … Dit door bv. 

gebruik te maken van uniforme, duidelijke pictogrammen. 

- Hoogteverschil tussen toiletten en burelen wordt ook weggewerkt. Toiletten en burelen 

moeten op zelfde niveau gekregen worden. Zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn op 

dezelfde manier. 



- Gelijkvloers: café/bar, lift naar alle verdiepingen, archief, auditorium, beeld- en 

muzieklokalen + burelen/dienstlokalen voor medewerkers van bibliotheek en academie. 

- 1ste verdieping bestaat uit de bibliotheek, multifunctionele ruimtes (met tribune) voor de 

academie voor woord en de bibliotheek. 

Vragen/opmerkingen van de raad: 

- Op vorige plannen ging lift niet tot 4de verdieping, is dit nu aangepast? 

De lift zal zeker tot de hoogste verdieping gaan. Op de 4de verdieping is er een grote 

beeldklas, deze moet zeker toegankelijk zijn voor iedereen. 

- Werd er rekening gehouden met de diepte en bediening van de lift? 

De diepte van de lift zal zeker geen probleem zijn, dit omdat men bv. Ook een piano moet 

kunnen verplaatsen via de lift. 

- Goed dat er geen aparte ingang is voor mensen met een rolstoel en iedereen dus op gelijke 

manier gebouw kan betreden. 

- Vienna en Brian zijn zeker bereid om de toegankelijkheid te testen als rolstoelgebruikers. 

- Er zijn heel wat deuren te zien op het plan. Zijn dit deuren die permanent zullen openstaan 

en evt. automatisch dichtgaan bij brand of wordt er een ander systeem gehanteerd? 

Dit wordt nog verder besproken met de brandweer, maar er wordt zeker gekeken voor een 

systeem waarbij de deuren permanent open kunnen blijven of waarbij de deuren 

automatisch openen. 

- Kunnen de zaaltjes gehuurd worden door Izegemse verenigingen? De 2de bar en het 

auditorium kunnen gehuurd worden. De andere lokalen zitten niet in verhuur. 

Adviezen van de raad:  

- Zorg voor deuren die automatisch open kunnen of altijd openblijven 

Laat de toegankelijkheid van het gebouw testen door o.a. rolstoelgebruikers 

Zorg voor duidelijke picto’s, voldoende verlichting 

Heb aandacht voor slechtzienden en doven bv. Contrast in kleuren bij trappen, liften, deuren, 

Denk aan alle beperkingen, hou niet enkel rekening met rolstoelgebruikers 

Bjorn zal adviezen nog wat concreter formuleren en laten goedkeuren door alle leden tegen begin 

volgende week.  

3. Bespreking nieuwe ‘Hulde’ 

Toelichting door schepen: 

Vroeger deed elke dienst apart een huldiging van bepaalde personen of verenigingen. Het doel van 

de nieuwe hulde is echter om dit te centraliseren en er 1 grote avond van te maken waarin alle 

categorieën worden gehuldigd. De categorieën vind je terug op de PowerPoint. 

 

Vragen/opmerkingen van de raad:  

- Vrijwilliger van het jaar: is dit geen delicate zaak? Er zijn heel veel vrijwilligers in Izegem, 

sommigen doen individueel iets, anderen binnen een vereniging. Sommigen doen kleine 

daden, andere iets grotere, maar allen waardevol.  

Het stadsbestuur is zich bewust van het feit dat heel wat mensen in aanmerking komen voor 

deze categorie en dat er wellicht veel inzendingen zullen binnenkomen hiervoor. 



Daarnaast hoeft men niet louter een individu te nomineren. Men kan ook een volledige 

groep in de bloemetjes zetten zoals bv. Alle vrijwilligers van het vaccinatiecentrum, …  

Ten slotte is er ook elke 3 jaar een groot vrijwilligersfeest in de stad waar ALLE vrijwilligers op 

uitgenodigd worden.  

- Wie kiest de winnaar?  

Er wordt een jury opgericht bestaande uit alle oud-burgemeesters van de stad en alle 

voorzitters van de adviesraden. Daarnaast kunnen alle verenigingen en Izegemnaars hun 

stem uitbrengen. Het stemmen zal wellicht op een digitale manier gebeuren, maar dit 

stemsysteem is nog niet volledig uitgewerkt. Dit omdat er pas in december gestemd zal 

kunnen worden. 

- Hoe kan je mensen nomineren? 

Mensen worden opgeroepen via Izine om inzendingen te doen voor de hulde. 

Alle adviesraden kunnen ook inzendingen doen. Wie dus iemand wil nomineren voor een 

bepaalde categorie kan deze doorsturen naar Bjorn of Lisa. 

Naast inzendingen voor alle categorieën, zijn suggesties voor een nieuwe naam ook meer dan 

welkom! Deze kunnen tot 25/5 doorgestuurd worden naar lisa.casier@izegem.be  

4. Nieuws werking integratie  

Enkele wijzigingen op de dienst integratie worden toegelicht. De details zijn terug te vinden in de 

PowerPoint.  

Enkele opmerkingen vanuit de raad:  

Fietslessen 

- Wanneer gaan de fietslessen nu door? 

De fietslessen werden uitgesteld omwille van COVID19 en zullen doorgaan in het voorjaar 

van 2022. Meer informatie volgt nog.  

- Is dit enkel voor kinderen of ook voor volwassenen? 

De fietslessen blijven een drieluik: fietslessen voor kinderen, volwassenen en e-bike-lessen 

voor senioren. 

- Hebben de deelnemers een fiets nodig om te starten? 

Ja, er moet zelf een fiets voorzien worden om te kunnen deelnemen. Er zijn echter wel 

enkele fietsen voor volwassenen in de fietsbieb ter beschikking indien nodig. Dit zijn fietsen 

uit donaties. Daarnaast kan er steeds een oproep gedaan worden naar fietsen via de 

buddywerking. Indien beiden niet toereikend zijn, kan er evt. ook een fiets aangekocht 

worden in de Kringwinkel. 

 

5. Onthaalbeleid: onthaalgesprekken en onthaalbrochure  

In de PowerPoint worden enkele zaken toegelicht met betrekking tot de stand van zaken van het 

onthaalbeleid.  

Vragen/opmerkingen uit de raad:  

Taalhulpen 
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- De 3 sessies die de taalhulpen dienden te volgen gingen telkens door overdag op vrijdag. Dit 

zorgde ervoor dat enkele geïnteresseerden moesten afhaken omwille van werk. Is er een 

mogelijkheid om deze opleiding in het weekend te organiseren? 

Deze vraag werd ook reeds gesteld aan het AGII dat deze sessies organiseerde, maar het 

weekend lag wat moeilijk voor de lesgevers. 

Het is wel de bedoeling om in de toekomst met de verworven knowhow uit deze opleiding 

aan de slag te gaan en zelf een opleiding aan te bieden voor informele tolken/taalhulpen.  

Wanneer we deze dan zelf organiseren, kunnen deze dan ook doorgaan ’s avonds of in het 

weekend. Op deze manier krijgen ook werkenden de kans om deze opleiding te volgen. 

 

6. Taalpunt bibliotheek  

Toelichting rond taalpunt in de bibliotheek, zie PowerPoint. 

7. Stavaza werkgroep toegankelijkheid 

- De postbrievenbus bij het dorpshuis in Emelgem is nu rolstoeltoegankelijk zoals gevraagd 

werd tijdens één van de werkgroepen. 

- Aankoop van 2 picknickbanken voor rolstoelgebruikers. De twee picknickbanken worden 

geplaatst nabij ’t Pandje en Icarus in de Prinsessestraat. De banken zullen uitgetest worden 

op deze plaatsen en de gebruikers zullen hierna bevraagd worden. Indien deze positief 

onthaald worden, kunnen er eventueel nog extra exemplaren aangekocht worden. 

- Er werd reeds enkele malen gebruik gemaakt van het nieuwe reglement voor het aanvragen 

van een parkeerplaats voor deur voor invaliden. 

 

8. Regenboogbeleid  

Toelichting:  

- Als stad zijn we reeds geregistreerd bij IDAHOT. Elk jaar hangen we dan ook de 

regenboogvlag uit aan het stadhuis. 

- In de bibliotheek is men bezig met het uitwerken van 2 regenboogkoffers: 1 voor het lager 

onderwijs en 1 voor het secundair. De koffers bevatten boeken en films omtrent holebi’s, 

transgenders, queers, …. De koffers zullen wellicht vanaf september uitgeleend kunnen 

worden.  

- Er werd reeds contact opgenomen met Rebus vzw (regenbooghuis). Er wordt nagegaan in 

hoeverre zij ons verder kunnen ondersteunen bij de uitwerking van het regenboogbeleid. 

Daarnaast hebben zij een regenboogcharter met 6 pijlers dat kan zorgen voor krijtlijnen bij 

het opstellen van een beleid. 

- Als stad zetten we reeds in op genderneutrale toiletten, genderneutraliteit bij vacatures, … 

Vragen/ opmerkingen vanuit de raad: 

- Is een regenboogzebrapad een optie? Dit werd niet goedgekeurd door het CBS dit omwille 

van verschillende redenen zoals: uniformiteit, verkeersveiligheid, het streven naar een 

inhoudelijk beleid i.p.v. een symbolisch.  

- Werd de doelgroep reeds bevraagd? De doelgroep werd nog niet bevraagd, de opmaak van 

het beleid is dan ook nog helemaal op zijn beginpunt. 

- Zijn er LGBTQ+-verenigingen aanwezig in Izegem? Op dit moment zijn er geen verenigingen 

actief. De meeste verenigingen bevinden zich in de regio Brugge en Kortrijk. 



 Pascale, Lothar en Lisa kijken voor een verdere uitwerking van het regenboogbeleid. Verdere 

vorderingen worden tijdens de volgende IDee-raad meegedeeld. 

 

9. Vrijetijdsparticipatie 

Toelichting: 

- Via OCMW en Sociaal Huis kunnen mensen die het financieel wat moeilijker hebben, een 

vrijetijdspas en/of vrijetijdscheques bekomen.  

- Wie recht heeft op vrijetijdscheques ontvangt 80 euro per volwassene en/of 150 euro per 

kind.  

- Een vrijetijdscheque kan gebruikt worden om (een deel) van de kostprijs van een hobby, 

theaterstuk, … te bekostigen.  

- Echter is het bedrag van de vrijetijdscheques niet altijd toereikend om alle kosten voor de 

hobby te dekken. Sommige clubs hebben een sociale kas om zo bij te springen, maar niet 

elke club heeft dit of is zich bewust van deze problematiek. 

- Een vrijetijdspas geeft recht op een verminderd tarief  

- Er werden dit jaar een 500-tal Vrijetijdspassen en -cheques uitgegeven. Maar er worden wel 

veel meer passen dan cheques uitgegeven. Dit kan te maken hebben met het feit dat het 

recht op vrijetijdscheques onderzocht wordt via een diepgaander financieel onderzoek.  

- Er wordt af en toe een artikel in Izine geplaatst omtrent de vrijetijdspas en vrijetijdscheques, 

maar hoe kunnen we de informatie nog wijder verspreiden? 

- Hoe kunnen we hobby’s, sportclubs, … toegankelijker maken voor iedereen?  

- Hoe kunnen we sportclubs sensibiliseren hieromtrent? 

 

Vragen/opmerkingen raad: 

- Waarom worden de vrijetijdscheques niet door alle clubs aanvaard? 

Uit onwetendheid: systeem nog niet bij alle clubs bekend 

Financieel: clubs moeten even wachten op hun geld. 

- Ook voor sommige leden van de raad is het systeem onbekend. Wellicht is dit voor vele 

mensen zo. Veel mensen, ook de modale Belg, kennen de voorwaarden niet of weten niet 

hoe ze een vrijetijdspas of vrijetijdscheque kunnen bekomen. 

- Bij OCMW zit het onderzoek voor vrijetijdspas/cheques reeds vervat in rechtenonderzoek, 

maar niet iedereen gaat hier meteen op in. 

- Cheques geven wel korting, maar er blijft toch een financiële drempel. Denk maar aan 

nieuwjaarsfeest, sinterklaasfeest, geld uitleggen voor een drankje na de match, …  

- Er komt nog heel veel kijken bij de uitvoering van een hobby: vervoer, materiaal/uitrusting, … 

➔ Er komt dit najaar een project van de Rotary voor kinderen die er niet inslagen om 

uitrusting/materiaal te bekostigen. Opbrengst van verkoop hieraan schenken. 

- Is alles omtrent vakantie/daguitstappen een apart systeem of hoort dit hier ook bij? 

Alles omtrent vakanties is een apart systeem.  

Bij het OCMW heeft men vakantieparticipatie. 

Bij het Sociaal Huis kan men terecht voor uitstappen met Rap op Stap. 

- FMDO werkt met onderwijsambassadeurs die informatie geven omtrent het schoolsysteem. 

Deze uitleg wordt gegeven in de moedertaal. Misschien kan dit ook opengetrokken worden 



naar het thema vrije tijd? Bv. Info-avond elke maand in verschillende taal zodat we iedereen 

bereiken. 

- Moeilijk om iedereen te bereiken en vooral om de juiste personen te bereiken. 

 

 Er bestaat ook een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie: dit is een reeds bestaande werkgroep 

in Izegem getrokken door het sociaal huis. Creatieve oplossingen, ideeën mogen steeds 

doorgegeven worden via mail aan Pascale (pascale.persyn@izegem.be) of mezelf. 

(lisa.casier@izegem.be) 

 

10. Projectoproep 2021 

 

- Matrjoshka wil graag terug deelnemen 

- ASKOVI deed reeds mee en had al positieve ervaringen met hun ‘vreemde tafels’ – Soort 

tombola waarbij ‘vreemde etentjes’ werden verloot. Kok van vreemde origine maakte een 

maaltijd voor enkele koppels.  

- Projectoproep verspreiden via sociale media, stadswebsite en Izine 

- Oproep en reglement van 2 jaar geleden aanpassen en herpubliceren 

- Reeds goeie initiatieven binnengekregen vorige jaren, maar zorgen dat we niet het idee 

kweken dat we als IDee-raad onze eigen initiatieven vooral spijzen.  

Extra stukje implementeren in reglement om dit tegen te gaan! 

 Criteria worden herbekeken door kleine werkgroep (Philippe, Bjorn en Bernard), wie wil kan 

ook nog aansluiten bij deze werkgroep. 1 van de criteria moet alvast vernieuwing zijn. 

- We zoeken nuttige projecten! Bv. Niet een fietsclub die een wandeling wil uitstippelen voor 

de leden en sympathisanten, …  

- Tekst voor Izine aanpassen: Integratie, diversiteit en toegankelijkheid (woord 

toegankelijkheid toevoegen aan de tekst!) 

- Oproep via andere adviesraden verspreiden onder de vele verenigingen. 

- Er wordt 1000 euro uitgereikt aan 1 of meerdere goeie, vernieuwende projecten. 

 

11. Stavaza berenactie 

 

- We bestellen plastic muntjes online. Deze kosten 194 euro voor 2000 muntjes. Hout kost het 

dubbele (en is niet meer haalbaar qua budget: nog 232,64 euro over) 

- De berenpakken zijn reeds aangekomen. Na corona kunnen we van start gaan met de actie. 

- Knuffelen in scholen, rusthuizen en stadhuis, zaterdagmarkt, … 

- Teasen via sociale media adhv foto’s, filmpjes -> mensen warm maken met virtuele knuffel!  

- Pakken moeten nog opgewaardeerd worden met rugzakje, boodschap, … 

Er wordt ook nog een boodschap/filmpje opgenomen om de nieuwsgierig bij de bevolking op 

te wekken. -> wordt besproken binnen de werkgroep (Ann, Vienna, Brian, Philippe, …) + wie 

zich geroepen voelt om mee te helpen kan reageren op de mail die Hanne nog zal uitsturen. 

- Lisa deed navraag omtrent de mogelijkheden om filmpjes te laten afspelen. De dienst 
communicatie gaf volgende suggesties: sociale media en op de schermen in de wachtruimte 
van het stadhuis (afmeting: 1920x886 px). 

Het ledscherm op de Grote Markt kan enkel niet-bewegende beelden verspreiden. 
Afbeeldingen voor het ledscherm dienen volgend formaat te hebben: 1440x720 pixels 

- Inschakelen van pers wordt opnieuw besproken wanneer de start van het project concreter 
is. 

- Hanne geeft alle info door voor de aankoop van de muntjes. Lisa bestelt deze. 
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12. Varia 

 

- Meer uitval vaccinaties van allochtonen dan autochtonen. Contact gehad met 

populatiemanager hieromtrent. Maar moet nog bekeken worden bij welke groepen de 

grootste uitval is. Bv. Seizoensarbeiders, derdelanders, …   

De uitval gaat niet louter om mensen met Islamitische achtergrond, ook Roemenen, Russen, 

… Dit gaat ook niet enkel om inwoners van Izegem, maar ook van de omliggende gemeentes 

die in het vaccinatiecentrum worden gevaccineerd. 

 

Wil iedereen mensen met vragen nogmaals doorsturen naar onze diensten? en ‘reclame’ 

blijven maken voor het vaccineren?  

Flyers zijn beschikbaar in heel wat verschillende talen! Deel deze gerust uit. Stuur mensen 

door naar de dienst integratie voor meer uitleg of voor het ophalen van deze flyers, …  

Daarnaast is er ook een vertaalde versie van de uitnodiging/brief omtrent vaccinaties 

beschikbaar op de dienst integratie + deze wordt ook verspreid op de sociale dienst van het 

OCMW. Iedereen kan deze steeds komen ophalen. 

Er bestaat ook een 0800-nummer die kan helpen bij vragen omtrent de vaccinaties, het 

maken van een afspraak voor vaccinatie, …  

 

Mensen die weigeren of niet op de vaccinatie-afspraak opdagen, krijgen op het einde van de 

vaccinatiecampagne een tweede kans om zich te laten vaccineren.  

 

Er bestaat een mobiel vaccinatieteam voor alledaagse vaccins zoals bv. Tetanus, mazelen, …  

Kinderen worden opgevolgd via CLB en school, maar het bereiken van alle volwassenen is 

een moeilijker gegeven. Het mobiel vaccinatieteam zou in november langskomen in Izegem 

voor moeilijk te bereiken doelgroepen. Bv. Mensen in kansarmoede, thuislozen, mensen 

zonder papieren, … Dit is gericht op het vaccineren van mensen die gekend zijn bij ASKOVI, 

CAW en ’t Kringske.  

Dit team komt ook al 3 jaar naar OCMW om volwassenen in LOI te vaccineren + cliënten die 

moeilijk bereikbaar zijn binnen OCMW. 

Mensen die aankomen in België als asielzoeker, worden bij Fedasil of in het LOI reeds 

gevaccineerd. 

 

- De IDee-raad is nog steeds een grote raad met veel enthousiasme en weinig uitval van leden 

in vergelijking met andere adviesraden. Goed bezig!        

 

- Datum voor de volgende vergadering in september wordt vastgelegd via Doodle. Bjorn zal 

deze nog bezorgen aan iedereen.  

 


