
 

 

 

 

Verslag IDee-raad 2/12/2021 

Aanwezig: Leen Neirynck (Askovi), Bjorn Horré (voorzitter), Emma Deceuninck (’t Kringske), Vienna 
Lootens (werkgroep toegankelijkheid), Brian Devos (werkgroep toegankelijkheid), Lisa Casier 
(deskundige integratie) , Joost Boeve (OCMW/LOI), Bernard Vanluchene (buddywerking), Jan Debu 
(buddywerking), Vincent Vandommele (buddywerking), Lothar Feys (schepen van integratie) 

Verontschuldigd: Nielsen Vermont (AgII), Pascale Persyn (clustermanager burger&welzijn), Hilde 
Vens (tov), Philippe Vangroenweghe (ondervoorzitter)  

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Graag Doodle om datum nieuwe raad te prikken langer op voorhand doorsturen, data in Doodle 
verder in de toekomst selecteren zodat iedereen op tijd en stond weet welke gaatjes in de agenda 
vrij te houden voor de IDee-raad.  

https://izegem.prod.digidal.dev/sites/izegem/files/2021-11/2021-5-18-verslag-idee-raad.pdf  

Geen opmerkingen, verslag vorige vergadering is bij deze goedgekeurd.  

2. Verkiezing nieuwe voorzitter/ondervoorzitter  

Geen kandidaten op dit moment. 

Kandidaten kunnen zich nog steeds melden bij Lisa (lisa.casier@izegem.be) of Bjorn 

Bij vragen over het takenpakket of andere vragen/bekommernissen kan je steeds contact opnemen 
met Bjorn Horré.  

3. Opvolging Baertshof – cultuurfabriek 

Op maandag 8/11/2021 vond er een particpatiemoment plaats omtrent het 
Baertshof/cultuurfabriek. Tijdens dit moment werd duidelijk dat er geluisterd werd naar de adviezen 
van de IDee-raad omtrent toegankelijkheid van het gebouw:  

• Advies i.v.m. talrijk aanwezige deuren -> aantal deuren fel verminderd in definitieve plannen 
• Verder overleg geweest met INTER en brandweer omtrent toegankelijkheid gebouw 
• Op elk verdiep toiletten die toegankelijk zijn voor iedereen.  

Vragen vanuit de raad: 

Vienna: is er iets gezegd over automatische deuren? -> op aantal punten zijn er deuren aanwezig die 
steeds open blijven (behalve in noodsituaties) of automatisch opengaan.  

4. Stavaza dienst integratie 

https://izegem.prod.digidal.dev/sites/izegem/files/2021-11/2021-5-18-verslag-idee-raad.pdf
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Tijdens de laatste 2 weken van augustus ging het Babbelkamp door. Dit is een 10-daagse vol met 
taalstimulerende activiteiten voor anderstalige kinderen en kinderen met een taalachterstand uit 
Izegem. Deze zomer waren er een 60-tal kinderen aanwezig waaronder 18 kleuters 

Sinds september gaat de Babbel’uit weer wekelijks door in de bibliotheek. Dit op donderdagavond. 
De Babbel’uit is een enorm succes. Momenteel zijn er reeds een 50 geregistreerde deelnemers.  

Na de herfstvakantie startten we een praatgroep voor ouders tijdens de Babbeldoos. Deze 
praatgroep gaat door op woensdagnamiddag. De ouders brengen hun kind naar de Babbeldoos en 
kunnen aansluitend deelnemen aan de praatgroep voor ouders. Op deze manier wordt de ‘wachttijd’ 
nuttig gebruikt.  

Naar jaarlijkse gewoonte startten we ook dit jaar in september op met de Babbeldoos. Momenteel 
telt de werking op woensdagnamiddag (6-8 jarigen) 26 deelnemers. De werking op 
zaterdagvoormiddag (9-12j) heeft nu reeds 10 deelnemers. Daarnaast zijn we dit jaar gestart met de 
opstart van een kleutergroep. De kleutergroep telt 11 kleuters.  

Sinds kort is er een nieuwe taalhulp Tigrinya opgestart. Hierdoor kunnen we ook deze taal uit Eritrea 
toevoegen aan ons arsenaal van beschikbare talen onder de informele tolken van de stad.  

Informele tolken worden onder andere ingezet tijdens onthaalgesprekken voor nieuwkomers die  
nieuw zijn in de stad. De gegevens van deze nieuwkomers worden verkregen in samenwerking met 
de dienst burger en bevolking. Sinds april zijn er reeds een 25-tal onthaalgesprekken gevoerd. Echter 
is niet iedereen telefonisch of via mail bereikbaar. Daarom worden de nieuwkomers ook nog eens via 
de post uitgenodigd om een afspraak te maken voor een onthaalgesprek.  

Bernard (taalhulp) bevestigt dat zijn ervaringen met onthaalgesprekken enorm positief zijn: mensen 
zijn enthousiast en gedreven om Nederlands te leren en zijn heel dankbaar voor de informatie die 
men verkrijgt via een onthaalgesprek.  

5. Werking babytheek  

Sinds 16/10 is de babytheek te Izegem geopend. De Babytheek vind je in de Roeselaarsestraat 60, net 
naast de thuiszorgwinkel.  

In de babytheek kan je terecht voor het uitlenen van babyspullen voor baby’s van 0 tot 12 maand. 
Iedereen kan hier terecht mits het betalen van jaarlijks lidgeld (20 euro) of 10 euro (sociaal tarief). 
Per uitgeleend stuk wordt ook een waarborg gevraagd.  

Men kan lid worden van de babytheek door een account aan te maken via: 
https://babytheekizegem.myturn.com/library/createUser/create?requestedFormat 

Wanneer men een account heeft, kan men per uitleenbeurt 4 items kiezen uit de catalogus en 
reserveren. De gereserveerde spullen kan je daarna ophalen in de babytheek. Je betaalt ter plaatse 
jouw lidgeld en waarborg. Indien het aanmaken van een account een drempel vormt, kan men ook 
steeds terecht in het Sociaal Huis of bij de babytheek zelf.  

De babytheek is elke donderdag open van 14u tot 17u en elke 3de zaterdag van de maand van 10u tot 
12u.  

 De babytheek is een mooi initiatief en mond-aan-mondreclame kan zeker helpen om het nog 
groter te maken! Deel dus gerust deze informatie met jouw netwerk(en)/cliënten/…  

https://babytheekizegem.myturn.com/library/createUser/create?requestedFormat


‘Kunnen er babyspullen worden binnengebracht?’ -> zeker! Indien je spullen hebt die je graag wil 
doneren aan de babytheek, kan je steeds contact opnemen met Sara Snauwaert (verantwoordelijke 
huis van het kind) via sara.snauwaert@izegem.be of 051/337.284 

 
6. Werking fietsbieb 

De Fietsbieb is een uitleensysteem voor kinderfietsen. Deze is gelegen in de Brugstraat 14.  

Per jaar betaalt men 20 euro lidgeld en 20 euro waarborg. Tijdens dat gehele jaar kan men zo vaak 
als gewenst komen wisselen van fiets. (bv. Wanneer kind fiets ontgroeid is.) 

Mensen die zelf een kinderfietsje willen doneren aan de fietsbieb krijgen hiervoor in ruil een 
waardebon voor 1 jaar gratis lidmaatschap.  

De fietsbieb is elke 3de zaterdag van de maand geopend van 10u tot 12u. De fietsbieb draait volledig 
op vrijwilligers.  

Het volledige aanbod van de fietsbieb is te vinden op: https://fietsbieb.be/aanbod/west-
vlaanderen/izegem 

7. Opvolging berenactie  

Muntjes ontworpen door Hanne Cauwelier en reeds aangekomen. Berenpakken liggen ook klaar om 
te starten.  

Maar helaas kan het project nu nog niet van start gaan omwille van het welbekende virus.  

Meer info volgt zodra de berenactie/knuffelproject van start kan gaan!  

 
8. Opvolging projectoproep 

Projectvoorstel Jali Kunda: Niet meteen een concreet voorstel, eerder een oproep om djembé-
workshop te koppelen aan andere activiteiten die georganiseerd worden. 

Voorstel Hanne ‘Zaterdag parkdag’ -> verschillende zaterdagen in verschillende parken met 
activiteiten om mensen samen te brengen. Project is ook nog niet concreet uitgewerkt. Hanne zal dit 
samen met Sofie verder uitwerken en misschien volgend jaar opnieuw indienen?  

Voorstel Bernard: Onthaalbrochure vertalen in andere talen om mee te geven na onthaalgesprek  

Politieke keuze voor ander middel nl. informele tolken en sociale tolken. Hiervoor is budget voorzien. 
Via tolk kunnen nuances beter gegeven worden in gesproken taal dan op papier. 

Enkel omtrent gezondheid, economie en toerisme kan gedrukte informatie in andere talen verspreid 
worden door stadsdiensten. Vreemde talen mogen voor andere doeleinden niet gebruikt worden in 
officiële communicatie van stadsdiensten. 

Projectvoorstel Hilde: spreuken in straatbeeld. 

Opmerkingen vanuit de raad:  

Leuke ideeën, maar weinig concrete projecten. 
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Er werd heel karig gereageerd op de projectoproep. Idem met oproepen naar 
organisaties/jeugdbewegingen om centje bij te verdienen, ... wellicht is dit ook deels Covid-
gerelateerd?  

Projectoproep is nogal gericht op het maken van verbinding met mensen en tijdens COVID is dit 
nogal moeilijk, wellicht hierdoor ook weinig inzendingen. 

Leuke ideeën, maar als we de projecten bekijken met zelfde handvatten zoals vorig jaar, kunnen we 
niks van deze ideeën accepteren als projecten.  

Dit jaar wordt er geen budget toegekend aan een project die werd ingediend tijdens de 
projectoproep. 

De mensen met projectvoorstel worden nog op de hoogte gebracht en worden aangespoord om 
voorstellen nog te concretiseren en eventueel volgend jaar opnieuw in te dienen.  

9. Varia  

Mogelijks nieuw lid voor IDee-raad: Eritrean bright future movement. Het intakeformulier werd 
reeds ingevuld. 

De vertegenwoordigers worden uitgenodigd om zichzelf tijdens de volgende IDee-raad voor te 
stellen en officieel toe te treden als lid van de IDee-raad. 

Voorstelling Emma van ’t Kringske - Krijo 

Emma ’t Kringske: opstart werking voor jonge gezinnen binnen ’t Kringske. Contacten gelegd via 
CAW, Budd’Iz, … maar moeilijk om gezinnen aan te trekken tot nieuwe werking. 

Krijo wordt nu opgestart met 2 jongere gezinnen die reeds gekend waren bij ’t Kringske.  Krijo is er 
voor alleenstaande ouders met kinderen of gezinnen in armoede.  

Voor meer informatie zie flyer in bijlage!  

Nieuwe datum IDee-raad: donderdag 10 februari 2022 

 


