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 VOORWOORD 
 
Beste Izegemnaar 
 
Voor jou ligt een nieuwe stadsgids. Deze gids, die tweejaarlijks wordt uitgegeven door een 
privépartner, maakt je wegwijs in onze stad. Je vindt er heel wat informatie over de verschil-
lende stadsdiensten, adviesraden, besturen en partnerorganisaties van Izegem. Je vindt er 
telefoonnummers, e-mailadressen en uitleg over de diensten. Kortom, deze gids maakt je 
duidelijk waar je terecht kan om zo goed en zo snel mogelijk geholpen te worden. 
 
Informatie van en over de stad vind je ook via onze andere kanalen, zoals onze sociale media 
en het tweemaandelijks stadsmagazine Izine. Uiteraard kan je ook steeds terecht op het 
stadhuis (aan het onthaal, telefonisch of per e-mail) of op onze website. Aarzel zeker niet 
om onze stadsdiensten te contacteren, ze zijn er voor jou! 

 
Correcte, duidelijke en eerlijke informatie en communicatie. Daar draait het bij een stadsbestuur om. Jij, als inwoner 
of ondernemer in Izegem verdient dit, want je bent aandeelhouder van deze stad. Wij blijven daar bijzondere aandacht 
aan besteden, daarop mag je rekenen! 
 
Hartelijke groet 
Bert Maertens 
Burgemeester 
 
 

                                                                               COLOFON 
 

Verantwoordelijke uitgever 
Bert Maertens, Korenmarkt 10, 8870 Izegem 

 
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding 

Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv,  
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo 

016/25.50.43, www.inforegio.be 
 

Foto's 
Frank Meurisse, Jan D’Hondt, Henderyckx Luchtfotografie BV, Stefaan Vandorpe 

Toerisme Leiestreek
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 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  

Het college vergadert wekelijks in het stadhuis. De vergaderingen zijn niet openbaar. Als je een schepen wenst te 
spreken, kan je steeds online of telefonisch een afspraak maken. 
 

Burgemeester 
Bert Maertens  
(N-VA)  
bert.maertens@izegem.be 
051 33 73 80  
 
Stadhuis:  
Korenmarkt 10, 8870 Izegem. Eerste verdieping ‘Pax Intrantibus’ (oud stadhuis) 
 
Bevoegdheden: veiligheid, communicatie en participatie, bevolking en burgerlijke stand, 
klimaat en milieu, digitalisering en smart city, personeel en organisatie, vrijwilligersbeleid.  
 
Spreekuur: op afspraak, via bert.maertens@izegem.be of op het nummer 051 33 73 00. 
 
 
 
Algemeen directeur 
Anton Jacobus  
anton.jacobus@izegem.be 
051 33 73 60 
 
De algemeen directeur leidt de stadsdiensten. Hij woont de vergaderingen van het college 
en de gemeenteraad bij en stelt het verslag ervan op. 
 
Stadhuis:  
Korenmarkt 10, 8870 Izegem  
 
 
 



5

Eerste schepen 
Caroline Maertens  
(N-VA) 
caroline.maertens@izegem.be 
051 33 73 84 
 
Stadhuis: Korenmarkt 10, 8870 Izegem. 
Eerste verdieping ‘Pax Intrantibus’ 
(oud stadhuis).  
 

Bevoegdheden: ruimtelijke planning, omgevingsvergun-
ningen, mobiliteit en fietsbeleid, openbare werken en 
groen, stadsgebouwen, openbare verlichting. 
 
Spreekuur: op afspraak, via  
caroline.maertens@izegem.be. 
 
 

 
Tweede schepen 
Kurt Himpe  
(N-VA) 
kurt.himpe@izegem.be 
051 33 73 86 
 
Stadhuis: Korenmarkt 10, 8870 Izegem. 
Tweede verdieping ‘Pax Intrantibus’ 
(oud stadhuis). 
 

Bevoegdheden: cultuur, bibliotheek en archief, erfgoed, 
musea, kunstonderwijs, senioren, internationale samen-
werking, Noord-Zuidbeleid. 
 
Spreekuur: op afspraak, via kurt.himpe@izegem.be. 
 
 

 
 
Derde schepen 
Lothar Feys  
(N-VA)  
lothar.feys@izegem.be 
051 33 73 93 
 
Stadhuis: Korenmarkt 10, 8870 Izegem. 
Tweede verdieping ‘Pax Intrantibus’ 
(oud stadhuis). 
 

Bevoegdheden: sport, jeugd, buurtwerking, integratie 
en inburgering, toegankelijkheid. 
 
Spreekuur: op afspraak, via lothar.feys@izegem.be. 
 
 
 

Vierde schepen 
Tom Verbeke  
(N-VA) 
tom.verbeke@izegem.be 
051 33 73 85 
 
Stadhuis: Korenmarkt 10, 8870 Izegem. 
Eerste verdieping ‘Pax Intrantibus’ 
(oud stadhuis). 
 

Bevoegdheden: financiën, woonbeleid, juridische zaken, 
overheidsopdrachten, contracten, kerkbesturen. 
 
Spreekuur: op afspraak, via tom.verbeke@izegem.be. 
 
 
 
 

 
Vijfde schepen 
Lisbet Bogaert  
(N-VA)  
lisbet.bogaert@izegem.be 
051 33 73 81 
 
Stadhuis: Korenmarkt 10, 8870 Izegem. 
Tweede verdieping ‘Pax Intrantibus’ 
(oud stadhuis). 
 

Bevoegdheden: economie, horecabeleid, toerisme, eve-
nementenbeleid, landbouw, dierenwelzijn. 
 
Spreekuur: op afspraak, via lisbet.bogaert@izegem.be.   
 
 
 
 

 
Zesde schepen 
Ann Van Essche 
(CD&V) 
ann.vanessche@izegem.be 
051 33 73 87 
 
Stadhuis: Korenmarkt 10, 8870 Izegem. 
Eerste verdieping ‘Pax Intrantibus’ 
(oud stadhuis). 
 

Bevoegdheden: welzijn, zorg, huis van het kind, kinder-
opvang, sociale economie. 
 
Spreekuur: op afspraak, via ann.vanessche@izegem.be.  
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 DE GEMEENTERAAD (samenstelling op 1 januari 2022) 
 
De gemeenteraad vergadert maandelijks in zaal Meilief van het stadhuis. De vergaderingen zijn in regel openbaar.  

Dries Dehaudt 
voorzitter 
(CD&V) 
dries.dehaudt@izegem.be 
 
Bert Maertens 
burgemeester 
(N-VA) 
bert.maertens@izegem.be 
 
Caroline Maertens 
schepen 
(N-VA) 
caroline.maertens@izegem.be 
 
Kurt Himpe 
schepen 
(N-VA) 
kurt.himpe@izegem.be 
 
Tom Verbeke 
schepen 
(N-VA) 
tom.verbeke@izegem.be

Lisbet Bogaert 
Schepen 
(N-VA) 
lisbet.bogaert@izegem.be 
 
Ann Van Essche 
Schepen 
(CD&V) 
ann.vanessche@izegem.be 
 
Nadia Staes 
(STIP) 
nadia.staes@izegem.be 
 
Geert Leenknecht 
(Open Vld) 
geert.leenknecht@izegem.be 
 
Kurt Grymonprez 
(STIP) 
kurt.grymonprez@izegem.be 
 
Jan Verbeke  
(N-VA)  
jan.verbeke@izegem.be 
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Hein Depoorter  
(N-VA) 
hein.depoorter@izegem.be  
 
Rik Baert 
(Vlaams Belang)  
rik.baert@izegem.be  
 
Virginie Derumeaux 
(N-VA)  
virginie.derumeaux@izegem.be  
 
Eva Bossuyt 
(Vooruit) 
eva.bossuyt@izegem.be  
 
Diederik Pattyn  
(N-VA)  
diederik.pattyn@izegem.be  
 
Nathalie Dewulf  
(Vlaams Belang)  
nathalie.dewulf@izegem.be  
 
Giel Seynaeve 
(Vlaams Belang)  
giel.seynaeve@izegem.be  
 
Balder Clarys  
(Groen) 
balder.clarys@izegem.be  
 
Didier Parmentier  
(STIP)  
didier.parmentier@izegem.be 

Jan Dierickx-Visschers 
(STIP) 
jan.dierickx-visschers@izegem.be  
 
Kevin Carrette  
(N-VA)  
kevin.carrette@izegem.be  
 
Nick Verschoot  
(N-VA)  
nick.verschoot@izegem.be  
 
Frederick Verhaeghe  
(N-VA)  
frederick.verhaeghe@izegem.be 
  
Veerle Renier 
(Groen)  
veerle.renier@izegem.be  
 
Julie Vandewatere  
(Vooruit)  
julie.vandewatere@izegem.be  
 
Eveline Christiaens  
(CD&V)  
eveline.christiaens@izegem.be 
  
Sybille Vandeputte  
(STIP)  
sybille.vandeputte@izegem.be  
 
Anton Jacobus 
Stadssecretaris  
anton.jacobus@izegem.be 

www.izegem.be

 DE GEMEENTERAADSCOMMISSIES  
 
Binnen de gemeenteraad zijn twee commissies gecreëerd die zich elk toespitsen op een bepaald domein:  
• de commissie openbare werken en mobiliteit 
• de commissie financiën en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  
 
De commissies bestaan uit gemeenteraadsleden, waaraan ambtenaren toegevoegd worden als deskundigen. 
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 ADVIESRADEN EN BEHEERSORGANEN  
 
In Izegem zijn er een aantal adviesraden of adviserende commissies actief. Zoals de benaming suggereert, moeten deze 
raden - die meestal een geheel van verenigingen vertegenwoordigen - het college en de gemeenteraad adviseren.  
 
Hierna geven we een overzicht van de Izegemse raden, met de namen en contactgegevens van hun voorzitter en secretaris. 
Voor vrijwel alle raden geldt uiteraard dat zij de spreekbuis zijn tussen het gemeentebestuur en de verenigingen die zij 
groeperen, en dat zij de belangen van deze verenigingen behartigen. 

Gecoro 
Voorzitter  
Hugo Deruytter  
0475 97 01 04 
hugo.deruytter@telenet.be 
 
Secretaris 
Robbe Debergh 
robbe.debergh@izegem.be 
 

Kernraad sport  
Voorzitter  
Patrick Decoster  
0474 31 76 80 
patdecoster@skynet.be 
 
Secretaris  
Lynn Van den Berghe  
0474 86 70 64 
lynnvandenberghe@gmail.com 
 

Algemene Economische Raad (AER) 
Voorzitter  
Noël Vansteeland  
0475 26 72 90 
noel.vansteeland@vansteeland.be 
 
Secretaris  
Sandra Verbrugghe  
sandra.verbrugghe@izegem.be 
 

AER cel bedrijven  
Voorzitter  
Noël Vansteeland  
0475 26 72 90 
noel.vansteeland@vansteeland.be 
 
Secretaris 
Sandra Verbrugghe 
Sandra.verbrugghe@izegem.be 
 
 

AER cel kleinhandel  
Voorzitter  
Dominique Maenhout  
051 30 19 86 
dominique.maenhout@skynet.be 
 
Secretaris 
Sandra Verbrugghe 
Sandra.verbrugghe@izegem.be 
 

AER cel land- en tuinbouw 
Voorzitter  
Christophe Decaigny   
0474 68 32 94 
christophe.decaigny@telenet.be 
 
Secretaris 
Ingrid Verhaeghe 
051 33 73 62 
ingrid.verhaeghe@izegem.be 
 

Noord-Zuidraad 
Voorzitter  
Philippe Groenweghe  
051 32 41 56 
phigro@gmail.com 
 
Secretaris 
Thomas Segers 
051 33 73 75 
thomas.segers@izegem.be 
 

MINA-raad 
Voorzitter  
Ronny Mistiaen  
0485 52 34 11 
ronny.mistiaen1@telenet.be 
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Cultuurraad 
Voorzitter  
Geert Declerck  
declerckq@gmail.com 
 
Secretaris 
Nele Descheemaeker 
051 33 73 67 
Nele.descheemaeker@izegem.be 
 

Seniorenraad 
Voorzitter  
Viviane Parmentier  
051 30 83 57 
doplinus@skynet.be 
 
Secretaris 
Christ Vandommele 
0478 40 13 32 
skmvandommele@skynet.be 
 

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 
Voorzitter - Schepen  
Ann Van Essche 
051 33 73 87 
ann.vanessche@izegem.be 
 
Secretaris 
Sabine Desimpel 
051 30 51 97 
okido@izegem.be 
 

Idee-raad 
Voorzitter  
Bjorn Horré  
0496 10 89 04 
bjorn@idee-izegem.be 
 
Secretaris 
Lisa Casier 
051 33 72 88 
lisa.casier@izegem.be 

Jeugdraad 
Jeugddienst 
051 30 85 06 
jeugddienst@izegem.be 
 

Beheersorgaan stedelijke openbare  
bibliotheek 
Voorzitter - schepen  
Kurt Himpe 
051 33 73 86 
kurt.himpe@izegem.be 
 
Secretaris 
Nele Descheemaeker 
051 33 73 67 
Nele.descheemaeker@izegem.be 

 

Adviescommissie stedelijke academie  
voor Muziek & Woord 
Voorzitter  
Jan Maertens  
jan@m-express.be 
 
Secretaris 
Wim Belaen 
051 33 73 89 
wim.belaen@izegem.be 
 



ONZE STADSDIENSTEN
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 STADHUIS  
 
Korenmarkt 10, Izegem 
T 051 33 73 00 - F 051 31 48 67 
communicatie@izegem.be 
www.izegem.be 
 
Volg de stad via sociale media 
www.facebook.com/izegem 
www.twitter.com/izegem 
www.instagram.com/stadizegem 
www.hoplr.com/stad/izegem 
 
Openingsuren 
Maandag: 8.30 - 13.30 uur (telefonisch bereikbaar tot 16 uur) 
Dinsdag: 8.30 - 12 uur en 16 - 19 uur 
Woensdag: 8.30 - 12 uur en 14 - 16 uur 
Donderdag: 8.30 - 12 uur (telefonisch bereikbaar tot 16 uur) 
Vrijdag: 8.30 - 12 uur 
Zaterdag: 9 - 12 uur 
Zondag: gesloten 
 
Openingsuren kunnen wijzigen. Gelieve daarom altijd www.izegem.be te raadplegen. 
 
Onze diensten werken enkel op afspraak. Maak een afspraak via afspraak.izegem.be of via 051 33 73 00.   
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 BURGER EN WELZIJN  
 

ONTHAAL 
communicatie@izegem.be - 051 33 73 00 
Korenmarkt 10, Izegem 

Het onthaal is het eerste aanspreekpunt, zowel telefonisch als in het stadhuis. Onze onthaalmedewerkers verwijzen 
je graag door naar de verschillende administratieve diensten. Bij het onthaal kan je ook terecht voor algemene in-
lichtingen, de aankoop van de Izegem Kadobon, aangifte van huwelijksjubilea, … 
 

BURGER  
bevolking@izegem.be - 051 33 73 00 
Korenmarkt 10, Izegem 
 
De dienst burgerzaken staat in voor het bijhou-
den van het bevolkingsregister en alles wat er 
mee verwant is. Elke wijziging in de verblijfstoe-
stand en de persoonlijke gegevens van de inwo-
ners wordt er genoteerd. Daarnaast levert deze 
dienst attesten, rijbewijzen, verblijfs- en identi-
teitsdocumenten af.  
 
Een andere taak is de registratie van de belang-
rijkste gebeurtenissen in het leven van de inwo-
ners: geboorte, huwelijk, samenwonen en 
overlijden. De akten die de dienst hiervan op-
maakt, dienen als basis voor het bevolkingsre-
gister. 
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Waarvoor kan je bij ons terecht? 
• Identiteitskaart/kids-ID 
• Rijbewijzen 
• Reispas  
• Attesten en uittreksels 
• Geboorte en erkenning 
• Huwelijk en samenwonen 
• Verhuizen 
• Overlijden 
• Naamsverandering 
• Attesten en bewijzen 
• ... 
 
Voor meer info kan je terecht op www.izegem.be/burgerzaken of op het nummer 051 33 73 00. 
 

Thuisloket 
Voor heel wat documenten en attesten hoef je niet meer naar het stadhuis te komen. Heb je bijvoorbeeld een uit-
treksel uit het strafregister nodig, een geboorteakte of wil je een (binnenlandse) adreswijziging doorgeven? Dan kan 
je dit online aanvragen en afdrukken via het thuisloket. Surf naar www.izegem.be/thuisloket. 
 

SOCIAAL HUIS  
sociaalhuis@izegem.be - 051 33 72 80 
Korenmarkt 10, Izegem 
 
Het sociaal huis vind je in het stadhuis en zorgt ervoor dat je makkelijk wegwijs geraakt in de (sociale) dienstverlening 
van de stad, de sociale dienst en andere sociale organisaties. Het sociaal huis is het aanspreekpunt en informatieloket 
waar je als inwoner terecht kan met al je welzijnsvragen en vragen over sociale dienstverlening. De dienst bekijkt 
waar je best terecht kan met je vraag en biedt administratieve ondersteuning. 
 

Huis van het Kind 
Het Huis van het Kind is een onderdeel van het sociaal huis. Je kan er met al jouw vragen rond kinderen, jongeren, 
opvoeding en opgroeien terecht. Huis van het Kind werkt in een neutraal samenwerkingsverband rond drie thema’s: 
gezinsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting. 
 

Thuiszorgcoördinatie 
De thuiszorgcoördinator is het centrale aanspreekpunt voor het opvragen van alle informatie en advies over de mo-
gelijkheden die er bestaan binnen de thuiszorg (thuisdiensten, hulpmiddelen, tegemoetkomingen, …), de semi-resi-
dentiële zorg (dagopvang, serviceflats, kortverblijf, …) en de residentiële zorg (woonzorgcentrum). 
 

Integratie 
Wie nieuw is in Izegem en uit een ander land komt, zit vaak met heel wat vragen. We helpen je graag op weg! We or-
ganiseren bijvoorbeeld onthaalgesprekken voor anderstalige nieuwkomers. Tijdens dat gesprek maken we je wegwijs 
in onze stad. De stad heeft ook een buddywerking voor anderstalige nieuwkomers, een praatgroep voor volwassenen 
(Babbel’uit) en een taalwerking voor kinderen (Babbeldoos).  
 
Meer informatie hierover vind je op www.izegem.be/integratie.
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 RUIMTE  

 

RUIMTELIJKE ORDENING  
ruimtelijke.ordening@izegem.be  
Korenmarkt 10, Izegem  
 
Wie wil kopen, bouwen of verbouwen moet met heel 
wat zaken rekening houden. Eén daarvan is de ad-
ministratieve kant van kopen en (ver)bouwen. Om te 
weten welke voorschriften er voor jouw perceel van 
toepassing zijn, kan je terecht bij de dienst ruimte-
lijke ordening.  
 
De dienst ruimtelijke ordening beantwoordt je vra-
gen over omgevingsvergunningen, verkavelingsver-
gunningen, stedenbouwkundige attesten ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, bouwverordeningen, … 
 
Ben je een bouwheer, architect of ontwikkelaar en 
wens je een project voor te leggen? Neem dan vooraf 
contact op met de dienst ruimtelijke ordening. 
 
 

OPENBARE WERKEN  
openbare.werken@izegem.be  
Korenmarkt 10, Izegem - Lieven Gevaertlaan 3, Izegem  
 
Deze overkoepelende dienst omvat de dienst openbare werken, de groendienst en alle aspecten van mobiliteit. De dienst 
openbare werken is deels gehuisvest in het stadhuis en deels in de werkplaatsen in de Lieven Gevaertlaan. 
 
De dienst is bevoegd voor het oprichten en het onderhoud van openbare (stads-) gebouwen, monumenten en ge-
bouwen voor sport en recreatie, de aanleg van nieuwe wegen en infrastructuur, het onderhoud van bestaande wegen 
en van openbare waterlopen, de coördinatie op stedelijk vlak inzake aanleg en onderhoud van waterwegen, bruggen, 
aanhorigheden bij spoor- en buurtspoorwegen, het toezicht op het aanleggen van nutsvoorzieningen, en het slopen 
van ongezond verklaarde woningen en gebouwen. 
 
Bij al die deelfacetten houdt de dienst openbare werken zich bezig met de dossiervorming en de beleidsvoorbereiding, 
de administratieve opvolging, gedeeltelijk het ontwerpen in eigen dienst, het uitschrijven van aanbestedingen, het toezicht 
op de uitvoering en de financiële controle. 
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Bij de dienst openbare werken kan je overigens steeds terecht voor vergunningen inzake werken aan voetpaden, in-
name van het openbaar domein en het plaatsen van containers op het openbaar domein. 
 
Binnen de dienst openbare werken situeert zich ook alles wat met mobiliteit en verkeer in de stad te maken heeft. 
Daarbij hoort ook het afleveren van taxivergunningen en vergunningen voor het exploiteren van een dienst voor ver-
huur van voertuigen met bestuurder. 
De dienst kan tenslotte ook meer info verschaffen over de verschillende nutsmaatschappijen.   
 

WERKPLAATSEN  
werkplaatsen@izegem.be - 051 33 73 36 
Lieven Gevaertlaan 3, Izegem  

Groendienst 
De groendienst is bevoegd voor de aanleg en het onderhoud van het stedelijk openbaar groen: parken en perken, 
begraafplaatsen, speelpleinen, sportvelden, wegbermen en wandelpaden.  
 
Begraafplaatsen & grafconcessies 
Voor alle informatie in verband met de begraafplaatsen kan je bij de werkplaatsen of op www.izegem.be terecht. 
 
Meldingen  
Heb je iets te melden over schade aan de openbare weg, het onderhoud van het openbaar groen, overlast door on-
gedierte op openbare plaatsen of problemen wat betreft openbare gebouwen? Via meldingen.izegem.be geef je je 
melding eenvoudig door aan het stadsbestuur.  
 

MILIEU EN HANDHAVING  
omgeving@izegem.be 
Korenmarkt 10, Izegem 
 
De milieudienst van de stad staat in voor handhavingstaken omtrent milieu en stedenbouwkundige aangelegenheden. 
Zij ontfermen zich over milieuvergunningen, -wetgeving, maar ook over klachten en vragen over hinder (geluid, geur, …). 
 

ECONOMIE 
economie@izegem.be 
Korenmarkt 10, Izegem 
 
Antwoord geven op economische vragen en bijhouden van algemene economische dossiers zijn belangrijke taken 
van deze dienst. Zo wil de dienst economie starters een praktisch hart onder de riem steken, is ze een drijvende 
kracht achter de ontwikkeling van de digitale economische kaart en herbergt ze het secretariaat van de cel bedrijven 
en de cel kleinhandel van de Algemene Economische Raad.  

www.izegem.be
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 VRIJE TIJD 
 

DIENST VRIJE TIJD  
vrijetijd@izegem.be – 051 33 73 03 
Sint-Jorisstraat 60, Izegem  
www.izegem.be/vrijetijd 
 
De vrijetijdsdienst is een verzameling van diverse disciplines: sport, jeugd, cultuur en evenementen. Je kan bij ons 
terecht voor heel wat zaken: van ondersteuning van het verenigingsleven tot het organiseren van verschillende ste-
delijke evenementen, van het opvolgen van adviesraden tot het uitwerken van vakantiewerkingen, van stedelijke 
vrijetijdsinfrastructuur tot het sensibiliseren rond maatschappelijke thema’s... De dienst vrije tijd bestaat uit drie 
teams: publiekswerking, samenleving en infrastructuur. 
 
Publiekswerking 
Het team Publiekswerking werkt een stadsaanbod uit 
voor en met de Izegemse burger. Dit kan gaan van een 
structureel aanbod naar de scholen, over een ééndags-
evenement op de Grote Markt tot een vakantiewerking. 
 
Samenleving 
De werking van het team Samenleving richt zich op de 
vragen en de behoeften van verenigingen en doelgroe-
pen. Er wordt ingezet op ondersteuning, het delen van 
ervaringen, het sensibiliseren en het in beeld brengen 
van maatschappelijke thema’s en actoren. Dit kan gaan 
van buurwerking (opvolgen en ondersteunen van de wer-
king van een buurtcomité, opvolgen subsidies straat-
feesten, …) tot jeugdwelzijnswerk (opzetten projecten 
met kwetsbare jongeren, bemiddelen tussen diverse ge-
bruikers van de publieke ruimte, …) tot  initiatieven rond 
klimaat (organisatie van de zwerfvuilactie, opvolgen van 
duurzaamheidstrajecten voor verenigingsinfrastructuur, 
opvolgen burgemeestersconvenant, …) of Noord-Zuidini-
tiatieven (bv. organisatie YOUCA-dag). 
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Infrastructuur 
De stad beschikt over heel wat vrijetijdsinfrastructuur. Deze moet uiteraard opgevolgd en onderhouden worden. 
Daarnaast wordt de vrijetijdsinfrastructuur steeds verder ontwikkeld. Het team volgt ontwikkelingen op in de publieke 
ruimte (speel- en beweegplan), staat in voor de opvolging van conciërges, verzorgt de huidige infrastructuur en ont-
wikkelt een visie op wat we nodig hebben. Je kan steeds bij het team infrastructuur terecht voor het huren van infra-
structuur (stedelijke zalen) en materieel. 
Je vindt de dienst vrije tijd terug in het vrijetijdspunt (Sint-Jorisstraat 60). De dienst werkt op afspraak. 
 

JEUGDDIENST 
jeugddienst@izegem.be - 051 30 85 06  
Sint-Jorisstraat 60, Izegem 
www.izegem.be/jeugd 

Bij de jeugddienst staan jeugd, jeugdbeleid en vrije tijd centraal. Ze organiseren vakantiewerkingen, evenementen, 
helpen de jeugdverenigingen, ondersteunen de jeugdraad, doen skateactiviteiten, begeleiden jongeren in het op-
zetten van projecten, doen aan jeugdwelzijnswerk, verhuren repetitielokalen, … 
Op www.izegem.be/jeugd vind je een lijst met speelpleintjes in Izegem, een overzicht van de jeugdbewegingen en-
zovoort. 
 
SPEELPLEINWERKING   
Wat: kinderen kunnen zich amuseren in de verschillende speelhoeken of ze kunnen deelnemen aan leuke activitei-
ten. 
Wie: kinderen van 3 jaar (pampervrij) t.e.m. 12 jaar 
Wanneer: paas- en zomervakantie 
Waar: centraal Izegem, Emelgem, Kachtem en Bosmolens 
 
TIENERWERKING  
Wat: toffe activiteiten, uitstappen of workshops op maat van tieners. 
Wie: jongeren van 12 tot 16 jaar 
Wanneer: elke dag in de paas- en zomervakantie, 1 à 2 activiteiten in de herfst, kerst- en krokusvakantie 
Waar: centraal Izegem 
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BABBELOE 
Wat: kleine vakantiewerking voor kinderen die zich meer thuis voelen in een gestructureerde en kleine werking. In-
dividuele begeleiding en extra ondersteuning is mogelijk, afhankelijk van de nood en beperking van het kind. 
Wie: kinderen van 5 tot 14 jaar met nood aan extra ondersteuning 
Wanneer: eerste twee en laatste twee weken van de zomervakantie 
Waar: Kachtem 
 
PRETATELJEE  
Wat: vakantiewerking tijdens de korte schoolvakanties. Combinatie van verschillende soorten activiteiten (sport, 
spel, knutselen, koken, …) en gevarieerde workshops. 
Wie: kleuters en leerlingen van het lager onderwijs 
Wanneer: herfstvakantie, (deel van de) kerstvakantie en krokusvakantie 
           
JEUGDWELZIJNSWERK EN ONTMOETING  
Wat: een vrijetijdswerking waarin ontmoeting wordt afgewisseld met georganiseerde activiteiten, gekozen door de 
jongeren zelf. 
Wie: jongeren van 13 tot 20 jaar 
 
EVENEMENTEN  
Dag van de jeugdbeweging, Buitenspeeldag, Huis van de Sint, Dag van het Kind, … 
 

SPORT- EN RECREATIECENTRUM DE KREKEL  
sport@izegem.be - 051 30 33 22 
Heilig Hartstraat 15 
www.izegem.be/sport 

De stedelijke sportinfrastructuur is in Izegem sterk uitgebouwd. Krekel Noord (Heilig Hartstraat) herbergt de sporthal 
en beide zwembaden. Op de site Krekel Zuid vinden we een kunstgrasveld, een multifunctioneel gebouw en de atle-
tiekpiste. Daarnaast zijn er nog het sportcentrum in Emelgem, het SoK in Kachtem, diverse voetbalvelden en de top-
turnhal. Zowel de competitiesporter als de prestatie- en recreatieve sporter komt in deze sportstad zeker aan zijn 
trekken. 
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De sportdienst hecht veel belang aan sportpromotie, met als doel zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot bewegen. 
Denk maar aan organisaties in samenwerking met de stedelijke sportraad en andere diensten, zoals de Urban Move. 
Daarnaast is er een ruim aanbod aan sportkampen, zwemlessen en lessenreeksen. 
 
Daarnaast zijn er ook de beweegklassen. Geïnteresseerde scholen kunnen zich inschrijven voor een volledige sport-
week, waarbij de sportdienst vernieuwende en attractieve sporten aanbiedt die de gewone lessen lichamelijk op-
voeding overstijgen. 
 
Voor meer info kan je terecht op www.izegem.be/sport. 
 

CULTUURHUIS DE LEEST 
info@deleest.be - 051 33 76 10 
Sint-Jorisstraat 62, Izegem 
www.deleest.be 

Als het op cultuur aankomt, heeft De Leest het allemaal: schouwburgvoorstellingen (van professioneel theater over 
al dan niet klassieke muziek naar comedy en weer terug), intieme concerten van fris talent, programma’s perfect op 
maat van senioren, familievoorstellingen die de verveling stijlvol uit de zondagmiddag weten te weren, filmprojecties, 
enzovoort. De infrastructuur van De Leest wordt bovendien ook verhuurd aan verenigingen, particulieren en bedrijven, 
en de enthousiaste ploeg bezorgt uw activiteit graag de nodige uitstraling. 
 
Concrete info over de programmatie en de gebruiksvoorwaarden van De Leest kun je nalezen op www.deleest.be. 
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OPENBARE BIBLIOTHEEK  
bibliotheek@izegem.be - 051 30 18 68 
Grote Markt 20, Izegem 

De Izegemse bibliotheek is een voor iedereen toegankelijke ontmoetingsplaats. Via allerlei initiatieven stimuleert de 
bibliotheek kenniscreatie en -uitwisseling. De bib zet in op leesbevordering en stimuleert leesplezier voor jong en 
oud. De bibliotheek werkt als kenniscentrum aan informatievaardigheden en mediawijsheid en helpt de bezoekers 
om te gaan met nieuwe technologieën. Zo werkt de bibliotheek mee aan een maatschappij waarin iedereen volwaardig 
kan participeren. 
 
De bib kent verschillende afdelingen: jeugdafdeling, volwassenafdeling, spelotheek, beeld en geluid, leeszaal, tijd-
schriften en documentatie, en het schaduwarchief burgerlijke stand. 
 
Mijn bibliotheek 
Via ‘mijn bibliotheek’ op izegem.bibliotheek.be kan je boeken reserveren, verlengen en reservaties opvolgen. Je kan 
er ook alle digitale collecties raadplegen. 
 
Uitlenen 
Lidmaatschap:  
+18 jaar - € 5.00 
- 18 jaar - gratis 
 
Boeken: max. 10 + 6 strips voor 4 weken 
CD’s: max. 10 voor 4 weken 
Films en series op DVD/Blu-Ray: max. 5 voor 1 week 
Games: max. 2 voor 4 weken 
Speelgoed: max. 2 voor 4 weken 
Tijdschriften: max. 3 voor 4 weken 
Fundels, themabakken, vertelplaten, logeerkoffers,… 
 
Alle materialen worden gratis uitgeleend. Wie materiaal te laat terugbrengt, betaalt te-laat-geld. 
 
Met je lidkaart kan je ook gratis terecht in de bibliotheek van Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Lichtervelde, Meu-
lebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. 
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TOERISME EN MUSEA -  
EPERON D’OR  
eperondor@izegem.be - 051 33 73 97 
Prins Albertlaan 5 , Izegem 
www.eperondor.be 
 
Het prachtige Eperon d’Or-gebouw werd in de jaren 1930 
opgetrokken als een spectaculair art-deco-parade-
paardje voor de Izegemse schoennijverheid. Ondertus-
sen is het pand minutieus gerestaureerd en herbergt het 
de museale collecties van de stad. Van dinsdag tot zon-
dag verwelkomen we individuele bezoekers en groepen 
(op afspraak).  
 
In het beschermde voorgebouw illustreren we het verhaal van de lokale nijverheden met pareltjes van schoenen en 
borstels. De achterbouw focust op de ambacht en de grondstoffen. En bij dit alles staan de mensen zelf centraal. Wie 
waren die schoenen- en borstelmakers? Hoe besteedden ze hun vrije tijd? En wat met de verzuiling en de sociale 
strijd? Op een steenwerp van Eperon d’Or ligt ook het Museum van Stoom en Stroom, met daarin de geklasseerde 
stoommachine uit het jaar 1936. Deze imposante kolos, die nog steeds kan draaien, is uniek in België. 
 
Ook met vragen rond toerisme kun je terecht bij Eperon d’Or. Op de derde verdieping bevindt zich een streekbezoe-
kerscentrum. Daar vind je alle informatie over de Leiestreek en de Pekkersstad zelf: toeristische plekjes, horeca, 
logies en alles wat voor de bezoeker interessant kan zijn. Wie een arrangement op maat wil boeken, kan daarvoor 
steeds terecht bij de baliemedewerkers. 
 

ART’IZ 
Kunstacademie regio Izegem 
artiz@izegem.be - 051 30 34 35 - www.artiz-izegem.be 
Kruisstraat 13-15, Izegem 
 
De Art'Iz kunstacademie biedt een brede waaier van opleidingen in de domeinen Beeld, Woord en Muziek. Jong of 
oud? Er zit vast iets tussen voor jou. Plezier en voldoening gegarandeerd! 
Kinderen kunnen starten vanaf 6 jaar. Ook voor volwassenen zijn vele trajecten beschikbaar. 
 
Muziek - klassiek 
Droom je ervan om een blaasinstrument, strijkinstrument of slagwerk te spelen? Speel je graag samen met andere 
enthousiaste muzikanten in een harmonie of fanfare, een strijkorkest of symfonieorkest? 
Word je graag pianist, gitarist, accordeonist of organist? Of is zingen meer je ding? Dan is onze opleiding Muziek 
klassiek er voor iedereen vanaf 8 jaar (én voor volwassenen). 
 
Muziek - jazz/pop/rock 
Fan van pop-, rock-, blues-, jazz-, funk- of soulmuziek? Wil je graag in deze hedendaagse muziekstijlen je instrument 
leren spelen?  
Droom je er al lang van om in een band te spelen, je eigen nummers te schrijven en te leren spelen en improviseren 
vanuit je gevoel? Dan is onze opleiding Jazz-Pop-Rock dé keuze voor iedereen vanaf 8 jaar (én voor volwassenen). 
 
Woord 
De opleiding Woord is een ontdekkingstocht doorheen de heerlijke wereld van het theater en de literatuur. Je leert 
je taal mooi te gebruiken in alle omstandigheden en ontwikkelt gaandeweg het plezier om op een podium jouw pu-
bliek te ontroeren. Daar zal je een leven lang elke dag de voordelen van ondervinden! 
Voor kinderen vanaf 8 jaar én voor volwassenen 
 
Beeld  
In het domein Beeld zit je goed voor een ruim palet aan creatieve opleidingen. Je kan er al terecht vanaf 6 jaar. Een 
beeldige ontdekkingstocht met aandacht voor vele materialen en technieken, en met veel respect voor je eigen stijl 
en persoonlijkheid. 
Volwassen kunnen volgende trajecten volgen: beeldatelier (oriëntatieatelier), atelier model en figuur, atelier teken-
kunst, atelier schilderkunst en aterlier productontwerp. 
 
Instrument 
Je wil graag een instrument leren bespelen? Dan ben je bij Art’Iz aan het juiste adres! Je kan kiezen uit klassieke in-
strumenten zoals koperblazers, houtblazers, strijkers, tokkelinstrumenten, toetsinstrumenten en slagwerk. Daarnaast 
is er ook keuze uit instrumenten voor jazz-pop-rock. Denk maar aan drums, elektrische gitaar, basgitaar, piano en 
saxofoon.  
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 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN  
 

FINANCIËN EN BELASTINGEN  
financien@izegem.be - belastingen@izegem.be 
Korenmarkt 10, Izegem 
 
financiën 
De financiële dienst volgt de financiën van de stad op en zorgt ervoor dat alle inkomsten en uitgaven correct verlopen. 
Deze dienst volgt de stedelijke belastingen en alle reglementen op en voert de boekhouding. Ook de opmaak van 
het budget en de meerjarenplanning behoren tot hun takenpakket. De dienst neemt ook de boekhouding van het 
autonoom gemeentebedrijf ETIZ voor haar rekening. 
 
Belastingdienst, subsidies en administratieve sancties (GAS) 
Bij deze dienst kan je alle informatie bekomen over gemeentebelastingen, zoals de activeringsheffing op niet-be-
bouwde gronden, belasting op niet-geadresseerd drukwerk en de belasting op de terrassen. 
 
Als je met een bepaalde belastingaanslag niet akkoord bent, kun je bij deze dienst binnen de 3 maanden na het ont-
vangen van de belastingaanslag een bezwaar indienen. Een volledig overzicht van alle belastingen vind je op www.ize-
gem.be. Verder is de belastingdienst een aanspreekpunt voor stedelijke toelagen en subsidies en wordt hier ook alle 
administratie voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) gedaan. 
 
Parkeerbeheer 
Het parkeerbeheer is uitbesteed aan de private partner OPC. Voor vragen of klachten kan je OPC bereiken via ize-
gem@parkeren.be of 051 14 01 70. 
 

JURIDISCHE ZAKEN  
juridische.dienst@izegem.be 
Korenmarkt 10, Izegem 
 
Deze dienst omvat de juridische dienst, de dienst overheidsopdrachten, de dienst patrimonium, en de dienst verze-
keringen.  
 
Hier worden alle geschillen en betwistingen behandeld waarbij de stad Izegem betrokken is, zowel buitengerechtelijk 
als gerechtelijke procedures. Als inwoner kan je hier terecht voor de afhandeling van schadegevallen waarvoor de 
stad Izegem mogelijk aansprakelijk is of waarbij de stad schade lijdt. Ook de opmaak van diverse stedelijke regle-
menten en verordeningen, waaronder het gecoördineerde politiereglement worden hier verwerkt. 
 
Deze dienst staat ook in voor alle onroerende transacties, zoals aan- en verkoop van onroerend goed, huren en ver-
huren, onteigeningen, afschaffen en verleggen van buurt- en voetwegen, … en voor de opmaak van alle overige over-
eenkomsten m.b.t. het stadspatrimonium: vestiging van opstalrecht en erfpacht, erfdienstbaarheden, 
overeenkomsten van terbeschikkingstelling, concessieovereenkomsten, domeinconcessies, … 
 
Daarenboven is deze dienst bevoegd voor de afhandeling van alle overheidsopdrachten (leveringen en diensten) die 
het patrimonium van de stad verrijken of nodig zijn voor de werking van de stadsdiensten. Uiteraard spelen de prin-
cipes van mededinging hier een uiterst belangrijke rol. Dit is ook het gemeentelijk zenuwcentrum voor wat betreft 
de organisatie van diverse verkiezingen: gemeenteraad, provincieraad, Vlaams parlement, federaal parlement en Eu-
ropees parlement. 
 
Het afsluiten en het beheer van de verschillende verzekeringspolissen van de stad Izegem gebeurt eveneens door 
deze dienst. 
 

PERSONEEL  
personeelsdienst@izegem.be - 051 33 73 06 
Korenmarkt 10, Izegem 
 
Bij de personeelsdienst kunnen mensen nagaan of er openstaande vacatures zijn bij het stadsbestuur, en zo ja, welke 
de voorwaarden zijn voor deelname aan de examens, … 
De openstaande vacatures van de stad zijn steeds terug te vinden op de website van de stad. Je kan ook aanmelden voor 
de vacaturenieuwsbrief via www.izegem.be/nieuwsbrief.
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 SOCIALE DIENST  
 
socialedienst@izegem.be - 051 33 65 90 
Kokelarestraat 2, Izegem 
 
De sociale dienst verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere 
burger. De sociale dienst biedt een brede waaier van diensten aan. 
 

financiële hulp 
• Leefloon en maatschappelijke integratie 
• Voorschotten op sociale vergoedingen 
• Aanvraag materiële of financiële hulp 
• Aanvullende steun (verwarmingstoelage, huurtoelage, vrijetijdspas, tussenkomst in energiekosten, …) 
 
Een maatschappelijk werker verricht een sociaal onderzoek en zoekt samen met de aanvrager naar de meest geschikte 
oplossing. 
 

informatie, advies en bemiddeling 
• Verstrekken van inlichtingen in verband met sociale wetgeving en allerhande diensten en instellingen  
• Tussenkomst of bemiddeling bij diensten en instellingen  
• Administratieve hulp bij het afhandelen van vragen 
 

schuldbemiddeling 
De dienst schuldbemiddeling tracht de financiële toestand van de hulpvrager te herstellen. Door bemiddeling wordt 
gestreefd naar een regeling met de schuldeisers. Schuldbemiddeling neemt drie vormen aan: budgetbegeleiding, 
budgetbeheer en collectieve schuldenregeling. 
 

budgetbegeleiding 
Budgetbegeleiding laat toe dat de hulpvrager zelf zijn gelden blijft beheren en zelf verantwoordelijk blijft voor de be-
taling van kosten en de regeling van afbetalingen. 
 

budgetbeheer 
Bij budgetbeheer neemt een maatschappelijk werker voor een groot deel het geldbeheer van de hulpvrager over. Het 
is een doorgedreven vorm van budgetbegeleiding waarbij in eerste fase het budget nagenoeg overgenomen wordt, 
weliswaar met de bedoeling dat de hulpvrager met tijd opnieuw zelfstandig zijn budget gaat beheren. 
 

schuldenregeling 
De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die voorziet in een globale regeling voor alle schulden 
van personen met een overmatige schuldenlast.  
 

sociale begeleiding en psychische ondersteuning 
Hulp bij persoonlijke en/of familiale moeilijkheden, eventueel verwijzing naar gespecialiseerde dienstverlening, en 
organisatie van overleg met andere hulpverleners. 
 

arbeidsbemiddeling  
De dienst arbeidsbemiddeling helpt leefloongerechtigden bij het zoeken naar gepaste tewerkstelling. Die tewerk-
stelling kadert dan meestal in de bepalingen van artikel 60 par. 7 van de OCMW-wet (kringwinkel, project wonen en 
werken, …). 
 

lokaal opvanginitiatief voor vreemdelingen (LOI) en materiële steunverlening 
Onder de vorm van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) biedt de sociale dienst huisvesting van en materiële steun aan 
asielzoekers die aan de stad Izegem zijn toegewezen en op ons grondgebied verblijven, en dit tijdens hun asielpro-
cedure. Daarnaast is er ook medische hulpverlening en psychosociale begeleiding. 
 

Lokale adviescommissie (LAC) 
Wanneer een netbeheerder van gas of elektriciteit (Fluvius) of een waterleverancier (de Watergroep) een verbruiker 
wil afsluiten, moet die in bepaalde situaties eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de stad. 
De lokale adviescommissie bestaat uit mensen van de sociale dienst en een vertegenwoordiger van Fluvius of de 
Watergroep. Tijdens deze vergadering wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor het probleem om zo de afslui-
ting van gas, elektriciteit of water te vermijden.
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 POLITIEZONE RIHO 
 
De politiezone RIHO omvat de steden en gemeenten Roeselare, Izegem en Hooglede. In elke stad of gemeente vind 
je een politiepost. Daarnaast heeft de politie een administratief politiegebouw. 
 
Heb je dringende politiehulp nodig? Bel dan het noodnummer 101. 
Doven en slechthorenden kunnen voor noodoproepen via sms terecht op het nummer 0496 10 19 01. Vermeld in je 
bericht de plaats van de feiten en de melding. Vraag ook een bevestiging van ontvangst zodat je zeker bent dat de 
politie je melding ontvangen heeft. 
 
Volg de politiezone online via www.politiezoneriho.be  en www.facebook.com/politiezoneriho.be. 
 

Politiepost Izegem 
Dirk Martenslaan 5, Izegem 
 
Open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 17 uur. De politiepost is gesloten op zon- en feestdagen. 
 
Je kan er terecht voor aangiftes en klachten (diefstal portefeuille, verlies of diefstal van autopapieren, oplichting, …
) en attesten ter vernieuwing van verloren rijbewijs, autopapieren, reispassen en andere officiële documenten. 
 
Maak snel en eenvoudig een afspraak voor een aangifte via www.politiezoneriho.be of telefonisch via 051 26 26 20. 
Voor algemene inlichtingen kan je in de politiepost terecht zonder afspraak. 
 

Wijkteams 
De wijkinspecteur weet wat er leeft in je wijk en helpt je als eerste schakel bij vragen of problemen in de buurt. De 
wijkinspecteurs van Izegem bundelen hun krachten in twee wijkteams. 
 
Wijkteam Izegem Noord Wijkteam Izegem Zuid 
Annelies Vancoillie Wim Provoost  
Ilse Neirynck Bert Goethals 
Franky Verfaillie Christophe Lievens 
 
Contacteer jouw wijkteam 
De wijkinspecteur zie je vaak met de fiets in je wijk. Heb je een vraag of probleem? Aarzel niet om de wijkinspecteur 
aan te spreken. Of maak een melding via de module ‘contacteer jouw wijkteam’ op de website www.politiezoneriho.be 
 

Administratief politiegebouw 
Westwing Park, Kwadestraat 159 (Roeselare) 
 
Je kan hier geen aangifte doen, tenzij je daarvoor werd uitgenodigd door een van de medewerkers. 
 

Afwezigheidstoezicht op je woning 
Ben je voor enkele dagen of voor een langere periode weg van huis? Dan kan je beroep doen op gratis afwezigheids-
toezicht. Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning en dit helemaal gratis. 
Vraag afwezigheidstoezicht aan via www.politiezoneriho.be.  
 

Dienst preventie 
List.PZ.RIHO.Preventie@policebelgium.eu - 051 23 14 85 
 
Inbraak- en criminaliteitspreventie 
• Informatieve folders over bescherming tegen bepaalde delicten. 
• Info over wetgeving en efficiënt gebruik van alarm- en camerabewaking 
• Voordrachten over inbraakbeveiliging voor verenigingen en wijkcomités. 
• Labelen van fietsen. 
• Gratis inbraakbeveiligingsadvies op maat van jouw woning door de diefstalpreventieadviseur. Maak een afspraak 

via www.politiezoneriho.be.  
 



Verkeerspreventie 
• Preventie en informatie 
• Verkeershandhaving 
• Divers projectenaanbod voor scholen (fietsexamen, voetgangersexamen, educatieve fietstocht, …) 
 
Fietsdiefstalpreventie 
Volg de regel van drie voor je fiets: 
• Laat je fiets labelen. Dit kan gratis in de politiepost Izegem of een fietswinkel in de buurt. 
• Sluit je fiets goed af. Laat je fiets nooit ongesloten achter. 
• Doe aangifte bij fietsdiefstal. Dankzij jouw aangifte gaat de politie op zoek naar de fietsdief. 
 
De online databank www.gevondenfietsen.be biedt een overzicht van alle teruggevonden fietsen zonder fietslabel. 
Staat jouw verdwenen fiets erbij? Vul het formulier in zodat we je kunnen contacteren. 
 
Cyberpreventie 
PZ.RIHO.meldpuntscholen@police.belgium.eu 
 
Divers projectenaanbod cyberpreventie voor lagere en middelbare scholen. 
 

Dienst noodplanning en crisisbeheer 
PZ.RIHO.noodplanning@police.belgium.eu 
 
Deze dienst treedt onder andere op in noodsituaties om alle hulp door verschillende diensten te coördineren (brand-
weer, medische diensten, psychosociale hulpverlening, politie, technische diensten van de stad, civiele bescherming 
departement communicatie). 
 
De dienst volgt ook de gegevens van het meldingsformulier evenementen op. Zo kunnen we maatregelen op vlak van 
veiligheid nemen en deze aanbevelen aan de organisator 
 

Dienst wapens 
List.PZ.RIHO.Wapens@police.belgium.eu - 051 23 10 28 
 
Hier kan je terecht voor alle info over (verboden) wapens en registratie van wapens en vergunningen. 
 

Lokale integrale veiligheid 
Veiligheid is niet enkel een zaak van de politie. Op maat van en samen met de lokale besturen zet de politiezone 
RIHO in op het uitwerken van een lokaal integraal veiligheidsbeleid (in afstemming met het zonaal veiligheidsplan). 
De coördinator integrale veiligheid staat onder meer in voor het beleid rond camerabewaking in de politiezone, de 
redactie van de politiereglementen, GAS-beleid en de uitbouw van samenwerkingsverbanden in de aanpak van leef-
baarheidsproblemen. 
 

GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) 
Bij het overtreden van het gecoördineerd politiereglement kan je een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) 
krijgen. Het gaat over sancties voor overlast zoals sluikstorten, wildplassen, lawaaioverlast, hondenpoep, foutpar-
keren, … 
 
Afhankelijk van de inbreuk kan een geldboete of een alternatieve maatregel (bemiddeling of gemeenschapsdienst) 
opgelegd worden. Een GAS-sanctie kan opgelegd worden aan wie ouder is dan 16 jaar en kan oplopen tot 350 euro. 
 
Het volledige reglement vind je op de website van de stad. 
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 BRANDWEERZONE MIDWEST 
 
communicatie@zonemidwest.be 
051 80 60 00  
 
Hulpverleningszone Midwest le-
vert hulp vanuit een krachtig net-
werk van 17 posten verspreid 
over 15 gemeenten: Ardooie, 
Dentergem, Hooglede, Ingel-
munster, Izegem, Lichtervelde, 
Meulebeke, Moorslede, Oostro-
zebeke, Pittem, Roeselare, Rui-
selede, Staden, Tielt en Wingene. 
Enkele gemeentes hebben geen 
eigen brandweerpost, andere 
hebben er twee. 
 
Elke burger krijgt de snelste adequate hulp, met een uniforme kwaliteit. In geval van brand of noodhulp wordt de 
snelste post ter plaatse gestuurd. Die post kan dus gerust ook uit een naburige gemeente komen. Want binnen de 
zonewerking vallen de gemeentegrenzen weg.  
 
Elke brandweerman krijgt een functiegerichte opleiding en functiegerichte, persoonlijke beschermingsmiddelen. Er 
is een uniform statuut voor het operationeel personeel, met vastgelegde rechten en plichten, verloningen en vergoe-
dingen. 
 

De structuur van zone Midwest 
De zone Midwest wordt bestuurd door de zoneraad en door het zonecollege. De zoneraad is het bestuursorgaan van 
de zone en neemt in principe alle beslissingen. De zoneraad is samengesteld uit de 15 burgemeesters van de ge-
meenten van de zone. Daarnaast zetelen ook de zonecommandant en de bijzonder rekenplichtige als lid zonder stem-
recht. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse uitvoering van de besluiten genomen door de 
zoneraad. 
 
 

 WOONDIENST REGIO IZEGEM  
 
Kasteelstraat 13, Izegem 
info@woondienst.be - 051 32 16 22 
www.woondienst.be 
Pas een huis gekocht? Verbouwingsplannen en op zoek naar premies? Aan welke kwaliteitsnormen moet een woning 
voldoen? Premies om de woning aan te passen aan de noden van de leeftijd of handicap? Langdurige leegstand en 
verwaarlozing bestrijden? De kwaliteit van oudere woningen grondig opkrikken? Bij de Woondienst Regio Izegem 
kan je terecht met al jouw vragen.  
 

Woonwinkel 
In de Kasteelstraat 13 (op het gelijkvloers) is een centraal informatieloket waar je terecht kan met al je vragen over 
wonen. Je krijgt er meteen een antwoord op je vraag of je wordt doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst. Alle 
(toekomstige) inwoners van de stad zijn welkom: zowel eigenaars, huurders als verhuurders. Verder helpen we je 
ook op weg met de aanvraag van premies.  
 
De Woonwinkel biedt (meestal in samenwerking met de sociale diensten) ook de nodige begeleiding om te zoeken 
naar oplossingen voor woonproblemen waar bepaalde gezinnen mee geconfronteerd worden. 
 

Sociaal verhuurkantoor (SVK) 
Voor huurders: een betaalbaar aanbod huurwoningen 
Woningen worden steeds duurder. Wie geen eigen woning kan kopen, en het financieel niet breed heeft, moet op 
zoek naar een betaalbare huurwoning. De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben al een ruim aanbod. Aanvul-
lend voorziet de Woondienst een betaalbaar aanbod via de uitbouw van een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). 

www.izegem.be
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Voor eigenaars: verhuren zonder risico’s 
Je sluit een huurcontract af met het SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan sociale huurders. Voor eigen-
aars betekent dit systeem verhuren zonder zorgen. De huurder blijft genieten van alle voordelen en zekerheden uit 
de Woninghuurwet, maar krijgt wel extra zekerheid. Zo betaalt het SVK altijd stipt de huur, ook als de woning niet 
verhuurd is. 
 
Lokaal woonoverleg 
Het lokaal woonoverleg is een wettelijk verplicht overleg tussen een aantal lokale woon- en welzijnspartners, onder 
de verantwoordelijkheid van de stad. Het lokaal woonoverleg gaat over de voorbereiding en de uitvoering van het 
lokaal woonbeleid. De Woondienst staat in voor het secretariaat van dit gemeentelijk overleg. 
 
 

 IZI Wonen  
 
Brugstraat 16 - 051 30 49 62 
info@iziwonen.be 
www.iziwonen.be  
 
IZI Wonen is de sociale huisvestingsmaatschappij die die sociale huur- en koopwoning aanbiedt in Izegem, Ingel-
munster, Sint-Eloois-Winkel, Pittem, Wingene en Kortemark. 
 
Hoe dien je een aanvraag in voor het huren van een sociale woning? 
Je komt naar de kantoren met een kopie van jouw aanslagbiljet van de belastingen (telkens dat met de inkomsten 
van drie jaar terug), jouw identiteitskaart en bewijs van kennis van de Nederlandse taal. Burgers van vreemde nati-
onaliteit brengen ook geldige verblijfsdocumenten (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of bevol-
kingsregister) mee. Na volledige controle van de inschrijvingsvoorwaarden kan je worden ingeschreven op de lijst 
van de kandidaat-huurders. Na inschrijving krijg je een ontvangstbewijs. 
 
Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij IZI Wonen. 



ZORG IZEGEM
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 Zorg Izegem 
Zorg Izegem (administratie) 
info@zorgizegem.be - 051 33 66 77 
Kokelarestraat 2, Izegem 
 
Zorg Izegem is een - autonome en verzelfstandigde - or-
ganisatie waar alle Izegemse openbare zorgdiensten zijn 
ondergebracht. De ambitie is om vanuit een efficiënte or-
ganisatie kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare 
zorg voor elke Izegemse burger aan te bieden, en dit van 
kinderopvang tot woonzorgcentrum. 
 

Woonzorgcentrum De Plataan 

Het woonzorgcentrum De Plataan is voortgevloeid uit het vroegere Maria’s Rustoord en het revalidatiecentrum Ten 
Bos. Het woonzorgcentrum telt 180 permanent verblijvende kamers en 2 kamers voor kortverblijf. Alle kamers zijn 
erkend door de Vlaamse Overheid. De Plataan is ingebed op het gebied van de oude Dischhoeve, waardoor het ge-
bouw omgeven is door een oase van groen en rust.  
In de Plataan is er plaats voor ouderen met alle zorgprofielen, van licht tot zwaar behoevend of dementerend. We 
zetten in op het erkennen van de behoeften en waarden van onze bewoner.  
Voor meer info kan je terecht bij de sociale dienst van De Plataan op het nummer 051 33 80 30. 
 

Assistentiewoningen De Rode Poort en Vijverhof 
info@zorgizegem.be – 051 33 65 84 
Rode Poortstraat 13, Izegem (De Rode Poort) 
Kokelarestraat 2, Izegem (Vijverhof ) 
 
Een assistentiewoning is een aangepaste woonvorm voor senioren die verder zelfstandig willen wonen, maar per-
manent willen beschikken over de mogelijkheid om een beroep te doen op hulpverlening.  
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Centrum voor dagverzorging Dischveld  
dischveld@zorgizegem.be - 051 33 80 00 
Oldiel Spruytestraat 33/2, Izegem 
 
Het centrum voor dagverzorging biedt opvang aan 25 thuiswonende senioren. De doelgroep zijn gebruikers van 65 
jaar of ouder die nog in een thuissituatie verblijven, maar overdag behoefte hebben aan (re)activering, verpleging, 
verzorging, toezicht en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven.  
 

Lokaal dienstencentrum De Leest 
dienstencentrum@zorgizegem.be - 051 33 76 10 
Sint-Jorisstraat 62, Izegem 
 
In lokaal dienstencentrum De Leest biedt Zorg Izegem in nauwe samenwerking met het stadsbestuur, Cultuurhuis 
De Leest en de stedelijke seniorenraad allerhande activiteiten aan de Izegemse bevolking aan. Het dienstencentrum 
is een ontmoetingsplaats voor ouderen, waar verschillende diensten verleend worden.  
 
Het dienstencentrum biedt informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. Zo kan je er terecht met vragen 
over thuiszorg, kan je deelnemen aan hobbyactiviteiten en kan je er bijvoorbeeld computerlessen volgen. Daarnaast 
biedt het dienstencentrum hulp aan bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Denk maar aan een boodschappendienst, 
warme maaltijden, vervoersdienst, … 
 

Samen Eten (maaltijdpunten) 
info@zorgizegem.be - 051 33 65 84 
 
Samen Eten brengt buurtbewoners (vanaf 55 jaar) op een laagdrempelige manier samen in hun wijk voor een mid-
dagmaal. Wie dat wenst, kan na de maaltijd blijven zitten voor een kop koffie en eventueel aansluiten bij een activiteit. 
Samen Eten heeft verschillende locaties in Izegem: dorpshuis Emelgem, ’t Sok Kachtem, Molenwiek (Bosmolens), 
Mollekotje (De Mol), De Rode Poort, Vijverhof en De Mast. Ook in het dienstencentrum kan je elke werkdag voor een 
maaltijd terecht. 
 

Buitenschoolse kinderopvang Okido 
okido@zorgizegem.be - 051 30 51 97 
Kachtemsestraat 1, Izegem 
 
Okido is een buitenschools opvanginitiatief voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Okido biedt voor- en naschoolse opvang, 
opvang op woensdagmiddag, opvang tijdens vakanties en op schoolvrije dagen. Er is busvervoer van en naar alle 
Izegemse scholen.  
 
De kinderopvangwijzer biedt een overzicht van de meeste opvangmogelijkheden in Izegem. Via de website www.kin-
deropvangwijzer.be vind je alle informatie. De kinderopvangwijzer wordt opgevolgd door het sociaal huis. 
 

Zorg aan huis (thuisdiensten) 
info@zorgizegem.be - 051 33 66 77 
Kokelarestraat 2, Izegem 
 
Met de thuisdiensten wil Zorg Izegem de Izegemse senioren de kans bieden om zo lang mogelijk in hun eigen ver-
trouwde thuisomgeving te blijven wonen. Op die manier kan opname in een woonzorgcentrum of ziekenhuis uitge-
steld of vermeden worden. Het aanbod van de thuisdiensten omvat maaltijden aan huis, een poets- en klusjesdienst, 
een boodschappendienst, verhuur van personenalarmtoestellen en de minder mobielen centrale. 
 
 



ONDERWIJS EN VORMING
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 Kleuter en Basisonderwijs  
Prizma De Zonnebloem   
Secretariaat.nszb@prizma.be  
051 30 63 08 
Slabbaardstraat Noord 90 
Meiboomstraat 1/2 
www.bszb.prizma.be 
 

Prizma Sint-Rafaël     
Sint-rafael@prizma.be  
051 30 47 77 
Baronielaan 19 
www.bssr.prizma.be 

 

Prizma Heilig Hart  
heilighart@prizma.be 
051 30 45 11 
Roeselaarsestraat 334 
www.bshh.prizma.be 

 

Prizma Heilige Familie  
heiligefamilie@prizma.be  
051 30 21 26 
Leenstraat 110 
bshf.prizma.be 
 

Prizma De Stadsparel  
destadsparel@prizma.be  
051 30 35 52 
Baron de Pélichystraat 6 
www.bsst.prizma.be 
 

 

Prizma Sint-Pieter   
sint-pieter@prizma.be  
051 30 41 85 
Prinsessestraat 13 (administratie en lagere afdeling) 
Reigerstraat 7 (kleuterafdeling) 
www.bssp.prizma.be 
 

Basisschool Sint-Vincentius  
info@sint-vincentiusschool.be  
051 31 11 64 
Hogestraat 66 
www.sint-vincentiusschool.be  

 

Freinetschool De kleine tovenaar   
info@dekleinetovenaar.be  
051 80 90 42 
Tinnenpotstraat 43 
www.kleinetovenaar.be 
 

Basisschool Bellevue    
directeur@campusbellevue.be  
051 30 66 50 
Bellevuestraat 28 
www.campusbellevue.be 

 Secundair Onderwijs  
Prizma middenschool Izegem  
middenschool.izegem@prizma.be  
051 30 42 25 
Kasteelstraat 28 
www.msiz.prizma.be 

 

Prizma campus college  
campus.college@prizma.be  
051 33 59 33 
B. Vandenbogaerdelaan 53 
www.ccol.prizma.be 
 

Prizma campus VTI   
campus.vti@prizma.be  
051 33 65 30 
Italianenlaan 30 
www.cvti.prizma.be 
 

 

Prizma Campus IdP  
campus.idp@prizma.be  
051 33 79 10 
Dirk Martenslaan 16 
www.cidp.prizma.be 
 

Atheneum Bellevue  
directeur@campusbellevue.be 
051 30 66 50 
Bellevuestraat 28 
www.campusbellevue.be 
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 Kunstonderwijs  
Art’Iz  
Kunstacademie regio Izegem 
administratie@artiz-izegem.be 
051 30 34 35 
Kruisstraat 13 
www.artiz-izegem.be 
 
 

 
 
 
 
 

 Volwassenenonderwijs  
CVO Scala 
izegem@cvoscala.be  
051 30 04 28 
Bellevuestraat 28 
www.cvoscala.be 

 
 



AFVALBEHEER
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 IVIO 
 
info@ivio.be - 051 31 17 96 
Lodewijk de Raetlaan 12,  
Izegem 
www.ivio.be 
 
Het recyclagepark is zowel toegankelijk voor particulieren als voor KMO’s. 
 
Openingsuren recyclagepark 
Maandag: 14 tot 16.45 uur 
Dinsdag: 14 tot 18.45 uur 
Woensdag 14 tot 17.45 uur 
Donderdag: gesloten 
Vrijdag: 9.30 tot 17.45 uur 
Zaterdag: 9.30 tot 15.45 uur 
Zondag: gesloten 
 
Let op: de inritpoort van het recyclagepark wordt 15 minuten voor sluitingstijd gesloten. 
 
IVIO is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland. IVIO is een samen-
werkingsverband tussen 11 gemeenten (Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, 
Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt). IVIO baat 11 recyclageparken uit en staat in voor de afvalophaling aan huis 
en de afzet en commercialisering van het ingezamelde afval. 
 
 

 AFVALINZAMELING  
 
Elk jaar ontvang je een ophaalkalender in je brievenbus. In de ophaalkalender staat nuttige info over ophaaldata 
voor de verschillende fracties, de openingsuren en sluitingsdagen van het recyclagepark, de sorteerregels en zoveel 
meer. Heb je geen kalender ontvangen, dan kan je een exemplaar afhalen in het stadhuis. 
 

Huis-aan-huisophaling 
Restafval 
Restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald. Restafval is het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, het afval 
waarmee je niet op het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief wordt ingezameld. Het uur van ophaling kan 
verschillen van week tot week in functie van weersomstandigheden, werken, vervangdagen, … Zet daarom je afval 
tijdig buiten. Raadpleeg steeds jouw IVIO-kalender. 
 
PMD-afval 
PMD-afval wordt tweewekelijks bij je thuis opgehaald. Plaats je PMD-zak op de stoep de avond voor de ophaaldag 
na 20 uur of op de ophaaldag zelf voor 6 uur. Het uur van ophaling kan verschillen van week tot week in functie van 
de weersomstandigheden, eventuele werken of vervangdagen.  
 
Papier en karton 
Papier en karton worden om de vier weken bij je thuis opgehaald. De IVIO-ophaalkalender geeft je een duidelijk over-
zicht. Leg alle papier en karton bij voorkeur samen in een kartonnen doos en zorg ervoor dat niets kan wegwaaien. 
Verwijder alle vreemde stoffen en elementen, zoals plastieken omslagen, omslagen met venster, textiel, kunststoffen, 
papierklemmen, … 
 
Het papierprobleem kan je ook aan de bron aanpakken: wie niet langer reclamedrukwerk in de bus wil, kan gratis 
een sticker aan het onthaal van het stadhuis krijgen. 
 
Selectieve inzameling van grofvuil 
Grofvuil is de verzamelnaam voor grote stukken brandbaar materiaal (bv. tuinstoelen, zetels, tapijten, …). Het gaat 
hier over materiaal dat we door zijn samenstelling niet meer kunnen recycleren. Ophaling op afroep kan twee maal 
per jaar. Neem contact op met IVIO voor alle info en voorwaarden. 
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Brenghoeken 
Selectieve inzameling van textiel 
Textielafval kan je naar het recyclagepark brengen. Met textiel dat nog bruikbaar is, kan je terecht in de Kringwinkel 
(zie verder). Let wel: in het recyclagepark kan je enkel lakens, gordijnen, kleine badkamertapijten, oude (niet bevuilde) 
kledij, schoenen (alleen paren) en handtassen binnenbrengen. Vodden die doordrenkt zijn met olie of verf, matrassen, 
vloertapijten en dergelijke worden niet als textielafval beschouwd. Deze regels gelden ook voor de textielcontainers 
in de stad. 
 
Glas  
Op verschillende plaatsen in Izegem staan glasbollen. Op alle glasbolsites wordt een onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds wit en anderzijds gekleurd glas. Let op: we spreken uitsluitend over flessen en bokalen. Ander glas (bv. 
spiegels, ramen, porselein, …) hoort niet thuis in de glasbol, maar op het recyclagepark. 
 

De Kringwinkel 
info@dekringwinkelmidwest.be - 051 24 49 14 
Lodewijk de Raetlaan 5 
www.dekringwinkelmidwest.be  
 
De Kringwinkel zamelt herbruikbare goederen in en herstelt ze (in beperkte mate) indien nodig. Daarna worden de 
goederen verkocht in Kringwinkel (open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 17.30 uur). Je kan er zelf je goederen 
afgeven of we halen ze gratis bij jou op. Enkel zaken in goede staat worden aanvaard (meubels, boeken, gereedschap, 
speelgoed, fietsen, …).



NUTTIGE CONTACTGEGEVENS 
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Stadhuis 
Korenmarkt 10, Izegem 
051 33 73 00 
communicatie@izegem.be 
 

Bibliotheek 
Grote Markt 20, Izegem 
051 30 18 68 
bibliotheek@izegem.be 
 

Buitenschoolse Kinderopvang Okido 
Kachtemsestraat 1, Izegem 
051 30 51 97 
okido@zorgizegem.be  
 

Cultuurhuis De Leest 
Sint-Jorisstraat 62, Izegem 
051 33 76 10 
info@deleest.be 
 

Dienstencentrum De Leest 
Sint-Jorisstraat 62, Izegem 
051 33 73 10 
dienstencentrum@zorgizegem.be 
 

Eperon d’Or 
Prins Albertlaan 5, Izegem 
051 31 64 46 
eperondor@izegem.be 
 

Jeugddienst 
Heilig Hartstraat 15, Izegem 
051 30 85 06 
jeugddienst@izegem.be 
 

Sociaal huis 
Korenmarkt 10, Izegem 
051 33 72 80 
sociaalhuis@izegem.be 
 

Sportdienst 
Heilig Hartstraat 15, Izegem 
051 30 33 22 
sportdienst@izegem.be 
 

Stadswerkplaatsen en -magazijnen 
Lieven Gevaertlaan 3, Izegem 
051 33 73 36 
werkplaatsen@izegem.be 
 

Art’Iz (kunstacademie regio Izegem) 
Kruisstraat 13, Izegem 
051 30 34 35 
artiz@izegem.be

  HULP- EN WACHTDIENSTEN 
 
Brandweerzone Midwest 
Kwadestraat 159, Roeselare 
051 80 60 00 
communicatie@zonemidwest.be 
Brand: 112 
Dringende medische hulp: 100 (of 112) 
 

Politiepost Izegem 
Dirk Martenslaan 5, Izegem 
051 26 26 20 
Dringende oproep: 101 
 

Politiezone RIHO 
Kwadestraat 159, Roeselare 
051 26 26 20 
Dringende oproep: 101 
secretariaat@politiezoneriho.be  
 

Wachtdienst huisartsen 
051 31 22 22 
 

Wachtdienst apotheek 
0903 99 000 - www.apotheek.be 
 

Weekendwachtdienst tandartsen 
0903 39 969 - www.tandarts.be
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 NOODNUMMERS EN INFOLIJNEN 
 

Dringende hulp van brandweer, medische diensten of politie 
112 - www.sos112.be 
 

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen 
032 39 14 15 - aavlaanderen.org 
 

Antigifcentrum 
070 245 245 - www.antigifcentrum.be 
 

Awel 
102 - www.awel.be 
 

Brandwondencentrum 
022 686 200 - www.brandwonden.be 
 

Cardstop 
070 344 344 - www.cardstop.be 
 

CAW 
onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be - 051 33 78 78 
Krekelstraat 56, Izegem 
www.caw.be 
 

Child Focus 
116 000 - www.childfocus.be 
 

Druglijn 
078 15 10 20 - www.druglijn.be 
 

Kankerlijn van Kom op tegen Kanker 
0800 35 445 - www.kankerlijn.be 
 

Lumi (Holebifoon) 
0800 99 533 - www.lumi.be 
 

Meldpunt geweld, misbruik en  
kindermishandeling 
1712 - www.1712.be 
 

Rode Kruis Vlaanderen 
105 - www.rodekruis.be 
 

Tabakstop 
0800 111 00 - www.tabakstop.be 
 

Tele-Onthaal 
106 - www.tele-onthaal.be 
 

Zelfmoordlijn 
1813 - www.zelfmoord1813.be
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 DIVERSE DIENSTVERLENING 
 

De watergroep 
02 238 96 99 - www.dewatergroep.be 
 

Fluvius 
Gasgeur: 0800 65 0 65 
Storingen en defecten: 078 35 35 00 
Infolijn: 078 35 35 34 
www.fluvius.be 
 

NMBS 
02 528 28 28 - www.belgiantrain.be 
 

De Lijn 
070 220 200 - www.delijn.be 
 

Telenet 
015 66 66 66 - www.telenet.be 
 

Proximus 
0800 22 800 - www.proximus.be 
 

Postkantoor 
022 012 345 - www.bpost.be 
Kasteelstraat 17, Izegem 
 

IVIO 
Lodewijk de Raetlaan 12, Izegem 
051 31 17 96 - info@ivio.be 
www.ivio.be 
 

De Kringwinkel Midwest - Izegem 
051 24 49 14 - info@dekringwinkelmidwest.be 
Lodewijk de Raetlaan 5, Izegem 
www.dekringwinkelmidwest.be 
 

Fod financiën - Belastingen 
02 572 57 57 - contr.db.izegem@minfin.fed.be 
Rondekomstraat 30, 8800 Roeselare 
www.financien.belgium.be/nl 
 

Opmetingen en Waarderingen (Kadaster) 
Kadastercontrole Roeselare 
02 575 67 70 - meow.antenne.307@minfin.fed.be 
Rondekomstraat 24, 8800 Roeselare 
 

Registratie 
Registratiekantoor Kortrijk 2 
02 578 26 70 - rszj.registratie.kortrijk2@minfin.fed.be 
Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk 
 

Ontvangkantoor 
Team Roeselare NP 
02 575 16 60 - teaminv.roeselare@minfin.fed.be 
Rondekomstraat 30, 8800 Roeselare 
 

Vredegerecht Izegem 
051 30 26 10 - vred.izegem@just.fgov.be 
Kasteelstraat 15, Izegem 
 

IZI Wonen 
Brugstraat 16, Izegem 
051 30 49 62 
info@iziwonen.be 
 

Woondienst regio Izegem 
Kasteelstraat 13, Izegem 
051 32 16 22 
info@woondienst.be 
 

Woonzorgcentrum ’t pandje 
051 31 05 78 - info@tpandje.be 
Mentenhoekstraat 4, Izegem 
www.tpandje.be 
 

Woonzorgcentrum  
Sint-Vincentiusrustoord 
051 30 08 97 - info@rustoordkachtem.be 
Hogestraat 68, Izegem (Kachtem) 
www.rustoordkachtem.be


