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HIER LEVEN

Welkom in NIAGARA, CANADA,
een gastvrije en familiegerichte
gemeenschap, de perfecte
plek om te wonen, werken en
studeren.

NIAGARA IS EEN VAN DE

DE BESTE LOCATIES
GEMIDDELDE
VERKOOPPRIJS
VOOR WONINGEN
MLS $CDN 2017

IN CANADA OM VASTGOED TE KOPEN

$388.500

GEMAKKELIJKE TOEGANG
TOT TORONTO EN DE WERELD
• GO-zomertreindienst
vanuit Toronto
• Dagelijkse
GO-treindienst
vanaf 2021
• 7 luchthavens binnen
1 uur bereikbaar

ACTIVITEITEN EN ATTRACTIES VAN EEN
MONDIALE TOERISTISCHE BESTEMMING

MET ALLES VOOR
EEN ACTIEVE
LEVENSSTIJL

• 40 golfbanen
• 30+ arena’s
• 300+ km
fietspaden

• Niagarawatervallen
• Het Shaw-festival
• Casino’s en locaties voor
live-entertainment
• Festivals en evenementen
• Restaurants van
wereldklasse

NIAGARA WIJNROUTE

96+

GROOTSTE CANADESE STEDEN MET
DE MINSTE VERKEERSOVERLAST

WIJNMAKERIJEN

A+

TOP

10

NATUURLANDSCHAPPEN OM TE
ONTDEKKEN EN VAN TE GENIETEN
• Niagara's steile hoogten
• Eriemeer
• Ontariomeer

ONDERWIJSOPTIES EN INTERNATIONALE
STUDENTENPROGRAMMA’S
• 137 basisscholen
• 26 middelbare scholen
• 11 onafhankelijke scholen
• Niagara hogeschool
• Universiteit van Brock

AMBACHTELIJK BIER REVOLUTIE

13+

LAAGSTE
CRIMINALITEITSCIJFER
VAN ALLE CANADESE
GROOTSTEDELIJKE
GEBIEDEN

LOKALE BROUWERIJEN EN GROEIEND

BONUS

De unieke
geografie van Niagara creëert
een microklimaat met het
beste weer van Canada!
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De meeste mensen vinden de
wereldberoemde Niagarawatervallen
gemakkelijk op de kaart, maar dat is
niet de enige manier om ons te vinden.
NIAGARA CANADA is ideaal gelegen in het
zuiden van Ontario’s Golden Horseshoe
tussen Toronto en de grens met de VS.

H ER
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HIER LEVEN:

LOCATIE

TORONTO
MISSISSAUGA

GUELPH

CANADA

OAKVILLE

CAMBRIDGE
BURLINGTON

ONTARIOMEER
HAMILTON

VS

GRIMSBY

BRANTFORD

130 MILJOEN MENSEN
BINNEN 1 DAG RIJDEN

LINCOLN
WEST LINCOLN

800 KM (500 MIJL)

• De 12 gemeenten in Niagara zijn
Fort Erie, Pelham, Grimsby, Lincoln, Niagara
Falls, Niagara-on-the-Lake, Port Colborne,
St.Catharines, Thorold, Wainfleet, Welland
en West Lincoln
• De regio heeft een totale oppervlakte van
1.852 km2 met 449.098 inwoners
• De regio heeft drie stedelijke centra:
St. Catharines, Niagara Falls en Welland
• Belangrijke natuurlandschappen omvatten
het Ontariomeer, het Eriemeer en Niagara's
steile hoogten

ST. CATHARINES
THOROLD

PELHAM

NIAGARAWATERVALLEN

VS

WELLAND

CANADA
Niagara Canada is niet alleen de
Niagarawatervallen - het is een regio die
bestaat uit vele gemeenschappen, waaronder
middelgrote steden, kleine stadjes en
gehuchten.

NIAGARAON-THE-LAKE

WAINFLEET

FORT ERIE
PORT COLBORNE

ERIEMEER

• De regio maakt deel uit van een groeiend
gebied van bijna 2 miljoen mensen
binnen 30 minuten rijden
• Niagara ligt met de auto of het openbaar
vervoer ongeveer 120 km van Toronto,
de grootste stad van Canada Maak een
prachtige autorit of leun ontspannen
achterover met de Niagara GO-treindienst
die vanaf 2021 dagelijks van en naar
Toronto rijdt
• Er zijn 5 internationale grensovergangen
naar de Verenigde Staten en binnen een
uur rijden bereik je 7 luchthavens die
jou vanuit Niagara Canada gemakkelijk
toegang bieden tot overal in de wereld
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BUFFALO

HIER LEVEN:

BOUW JE LEVEN
VIND EEN PLEK OM TE WONEN

Een van de eerste dingen die je moet doen als je naar Niagara Canada komt, is een plek
vinden om te wonen. Een woning vinden kan soms een uitdaging zijn, maar Niagara heeft
veel huisvestingsmogelijkheden met competitieve prijzen, die dicht liggen bij voorzieningen,
gemeenschapsdiensten en plaatsen om te zoeken naar huisvestingondersteuning. Of je
nu in of net buiten de stad wilt wonen, in een huis of in een appartement, er zijn heel wat
mogelijkheden.

WERKGELEGENHEID
Niagara Canada is een fantastische plek om een baan te vinden die vaak genoeg betaalt om
comfortabel te leven. De grote werkgevers van Niagara werven meestal mensen aan. Ben
je op zoek naar een baan, dan zijn er veel plaatsen waar bedrijven functieomschrijvingen en
-vereisten van vacatures in verschillende sectoren en soorten banen publiceren.

START JE EIGEN BEDRIJF
Een bedrijf starten en bezitten, is gemakkelijker in Niagara. Hoe gemakkelijk? Niagara
Canada werd gerangschikt als het op één na meest kostenconcurrende centrum voor
bedrijven in Ontario — en competitiever dan alle 76 Amerikaanse rechtsgebieden in de studie.
Ondernemers zullen merken dat er bij het starten van een eigen bedrijf veel steun is van de
talrijke bedrijfsondersteunende organisaties van Niagara.

GEZONDHEIDSZORG EN VEILIGHEID
Medische basisdiensten in Ontario worden betaald door het Ontario Health Insurance Plan
(OHIP). De gezondheidszorg in Niagara wordt voorzien door Niagara Health, een door de
overheid gefinancierde organisatie met zes ziekenhuizen en vele andere medische faciliteiten.
De regionale politiedienst werkt om de inwoners en bezoekers van Niagara veilig te houden.
Niagara Canada staat in de top 10 van Canadese grootstedelijke gebieden met de laagste
misdaadcijfers.
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ONDERWIJS
KINDEROPVANG

Ouders van pasgeborenen en peuters vinden gemakkelijk kinderopvang, zodat zij kunnen werken
wetende dat er goed voor hun kinderen wordt gezorgd. Ook zijn er EarlyON-centra, waar ouders
en verzorgers met hun kinderen kunnen samenkomen om andere gezinnen en professionals te
ontmoeten. Montessorischolen en erkende kinderdagverblijven zijn aanvullende alternatieven om
je kinderen het beste onderwijs en de beste zorg te bieden.

LAGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS
In Ontario zijn alle kinderen onderwijsplichtig tot 18 jaar of totdat ze geslaagd zijn voor de
middelbare school. Voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn er vier gevestigde en gerenommeerde
(gratis) openbare schoolsystemen, alsook vele onafhankelijke particuliere scholen die in Niagara
lager en middelbaar onderwijs van topkwaliteit bieden.

HOGER ONDERWIJS
Na de middelbare school kunnen studenten hoger onderwijs volgen aan de universiteit van Brock
of de Niagara hogeschool, die beide buiten sterke academische programma's, ook geavanceerd
onderzoek en faciliteiten van wereldklasse bieden. In de buurt zijn er nog 15 andere hogescholen
en universiteiten.
* Let op: als je nog geen inwoner van Canada bent en je wil langer dan zes maanden in Niagara
studeren, dan heb je vóór je aankomst een studievergunning nodig.

INTERNATIONALE STUDENTEN
Veel openbare en particuliere instellingen voor middelbaar en hoger onderwijs bieden talrijke
programma’s voor internationale studenten met een reeks ondersteunende diensten om je te helpen
bij de overgang naar het leven in Canada. Deze diensten omvatten:
• Engelse taalprogramma's
• Aankomstdiensten en oriëntatie voor internationale studenten
• Ziektekostenverzekering
• Clubs en culturele activiteiten
NEEM CONTACT OP MET ELKE INSTELLING
• Een brede waaier aan
VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE JE JE
ondersteuning

KUNT AANMELDEN.
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HIER LEVEN:

WAT VALT HIER
TE BELEVEN?
In Niagara Canada vind je onbeperkt plezier. De plaatselijke bevolking heeft het voordeel dat ze op
korte rijafstand van de adembenemende watervallen en in het centrum van wijnland wonen. Je
hoeft haast je woonplaats niet te verlaten om de attracties van wereldklasse te vinden waarvoor
zoveel toeristen naar hier komen.
Wonen in Niagara Canada betekent genieten van je favoriete wijn gecombineerd met streekkazen
bij een van de vele wijnmakerijen, een theatervoorstelling van wereldklasse bijwonen, golfen
met uitzicht op de Niagara-rivier of ontspannen in een eersteklas spa. Het betekent vol ontzag
luisteren naar het geluid van de watervallen en je verbazen over het natuurwonder dat de Niagara
Escarpment, een UNESCO Wereldbiosfeerreservaat, is. Of de Niagara Parkway volgen voor de
mooiste zondagsrit ter wereld.
Ongeacht het seizoen, er staat altijd wel iets op de kalender in Niagara Canada. Je geniet van de
overvloedige zonnige dagen en de goede luchtkwaliteit in de regio. Elke maand kun je in de buurt
meerdere evenementen beleven en festivals vieren.

VAN GROOT TOT KLEIN, ER ZIJN HONDERDEN REDENEN OM HET
LEVEN OP EEN VAN DE MEEST POPULAIRE BESTEMMINGEN TER
WERELD TE VIEREN.
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RECREATIEEN
BUITENLEVEN
De unieke geografie van Niagara Canada zorgt voor vier verschillende seizoenen en elk seizoen
brengt een frisse wind om te genieten van recreatie en het buitenleven.
De lente, de zomer en de herfst zijn de beste periodes om te genieten van de 300 km aan regionale
fietspaden, 48 golfbanen, 39 beschermde natuurgebieden en de vele stranden en waterkanten bij het
Eriemeer en het Ontariomeer. Het zijn ook de seizoenen om de Bruce Trail te bewandelen, het langste
wandelpad van Canada, en het natuurlijke wonder van de Niagara Escarpment te verkennen. Probeer
in de winter onze nationale sport, ijshockey, of leer schaatsen in een van de meer dan dertig arena's
in de regio.

HET HELE JAAR DOOR VIND JE UITSTEKENDE RECREATIEVOORZIENINGEN - VAN OPENBARE ZWEMBADEN TOT SPORTFACILITEITEN EN GEMEENSCHAPSCENTRA.
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Een nieuwe woning kiezen, verhuizen en
een baan vinden, kan uitdagend zijn. In
NIAGARA CANADA vind je veel hulp om
deze ervaring zo gemakkelijk mogelijk
te maken. Tijdens het hele proces is
ondersteuning voorhanden - van het
emigreren, een woning en werk vinden tot
het verkrijgen van toegang tot overheidsen gemeenschapsdiensten, en meer.

NAAR HIER EMIGREREN

NAAR H ER
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NAAR HIER EMIGREREN:

VOORDATJE
AANKOMT
De regering van Canada financiert veel gratis online en persoonlijke diensten om je voor te
bereiden op het leven in Niagara Canada voordat je hier aankomt. Op de website van de
regering van Canada vind je ook actuele informatie over de documenten die je nodig hebt.
Nadat je jouw permanente verblijfspapieren hebt ontvangen en als je nog buiten Niagara Canada
woont, helpen deze ‘pre-arrival’-diensten om:
• het leven in Canada te begrijpen
• een baan in Canada te zoeken,
toegang tot de arbeidsmarkt en
informatie te verkrijgen

• meer te leren over de taal en andere vaardigheden
om je aan te passen aan de Canadese samenleving
• meer te weten over de gratis vestigingsdiensten die
na je aankomst voorhanden zijn

JE KUNT JE GRATIS INSCHRIJVEN VOOR ZOVEEL DIENSTEN ALS JE NODIG HEBT. DIENSTEN
DIE NUTTIG KUNNEN ZIJN:
Access - Canadian
Employment Connections
biedt online diensten om
internationaal opgeleide
nieuwkomers te helpen bij
het vinden van een baan
in engineering, financiële
dienstverlening, human resources, informatietechnologie en verkoop en marketing.
Build ON helpt nieuwe immigranten voor te bereiden op
werk in ambachtsberoepen
in Ontario.
Canadian Apprenticeship
Forum biedt online diensten
om nieuwkomers te helpen
zich voor te bereiden op leercontracten en werk te vinden
in ambachtsberoepen.

Planning for Canada biedt
persoonlijke en online diensten, alsook oriëntatiesessies vóór aankomst aan
immigranten uit de economische klasse en de gezinsklasse.
PrepCan biedt online
arbeidsbemiddelingsdiensten voor economische
immigranten, hun echtgenote(s)n en volwassen personen ten laste, alsook informatie over de arbeidsmarkt
en hulp bij het opstellen van
een cv, sollicitatiegesprekken
en het zoeken naar werk.

Pre-arrival Food Safety
Management Training
Program biedt online diensten om gekwalificeerde
personen te helpen met de
tools die nodig zijn om in de
voedingsmiddelen- en drankenindustrie te werken.
Settlement.org biedt pre-arrival webinars, bronnen en een
persoonlijk vestigingsplan
om je verhuizing naar Canada
te helpen voorbereiden.

BEZOEK DE WEBSITE VAN DE CANADESE
OVERHEID VOOR DE VOLLEDIGE LIJST VAN
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOORDAT JE
JE IN CANADA VESTIGT.
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NAAR HIER EMIGREREN:

INGEBURGERD
RAKEN
Je eerste dagen in Niagara Canada zullen erg druk zijn. Het is belangrijk dat je de tijd neemt
om je te registreren voor alle programma's en om documenten voor te bereiden die je nodig
zult hebben. Tijdens je eerste dagen dien je:
☐ een vestigingsprovider te bezoeken voor inzicht ☐ een huisarts te zoeken
in alles wat je moet doen, de beschikbare
☐ een cursus Engels te overwegen
diensten te vinden en contact te maken met de
gemeenschap
☐ je kind in te schrijven voor school
☐ een plek te vinden om te wonen

☐ kinderdiensten: kinderopvang te vinden

☐ een sociaal verzekeringsnummer aan te vragen ☐ een openbare bibliotheek dicht bij huis te vinden
☐ een arbeidsconsulent te ontmoeten om je
zoektocht naar een baan te starten

☐ een Ontario-rijbewijs aan te vragen

☐ een gezondheidskaart aan te vragen

☐ je aan te sluiten bij etnisch-culturele en
geloofsgroepen

☐ een stratenplan en kaart met fietspaden
te verkrijgen

☐ informatie over je rechten te verkrijgen

☐ een bankrekening te openen
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☐ Jezelf vertrouwd te maken met de Canadese
wetten en vereisten rond inkomstenbelasting

NAAR HIER EMIGREREN:

INGEBURGERD
RAKEN
Nieuwkomers in Niagara Canada kunnen talloze agentschappen voor vestigingsdiensten en organisaties
vinden die helpen om contact te leggen met andere mensen in de gemeenschap.
Een vestigingswerker is je eerste aanspreekpunt voor informatie en ondersteuning. Vestigingswerkers
helpen je met:
• navigeren en meer leren over je nieuwe gemeenschap
• up-to-date informatie en reiken je middelen aan
• het communiceren met werkgevers, verhuurders, sociale en overheidsdiensten, juridische diensten en
meer
• het invullen van formulieren
• het geven van ondersteuning en verbinden je met gespecialiseerde diensten voor hulp bij persoonlijke
problemen of kritieke situaties
• het vertalen van een beperkt aantal documenten over werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs en
juridische zaken die onmiddellijk afgewikkeld moeten worden
• het contact maken met een tolk
Weet je niet waar eerst mee te beginnen? Bel naar 211. 211 is een bekroonde informatie- en
doorverwijzingshulplijn en online directory voor het vinden van gemeenschaps-, sociale en
gezondheidsdiensten in Ontario. De 211-hulplijn wordt bemand door hoogopgeleide navigators voor
gemeenschapsdiensten.

OP VERSCHILLENDE LOCATIES IN NIAGARA CANADA ZIJN DIENSTEN
BESCHIKBAAR IN HET ENGELS EN IN HET FRANS. Veel andere talen zijn
ook beschikbaar via meertalig vestigingspersoneel.
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NAAR HIER EMIGREREN:

GEBRUIKELIJKE
MYTHEN
MYTHE: IK WORD EEN CANADESE BURGER WANNEER IK MET EEN CANADEES TROUW
Door te trouwen met een Canadees staatsburger krijg je niet automatisch het Canadese
staatsburgerschap. Wil je Canadees staatsburger worden, dan moet je de vereiste stappen doorlopen.

MYTHE: JE HEBT EEN BAAN NODIG OM NAAR CANADA TE KOMEN
Een baan is één manier, maar er zijn nog andere manieren om naar Canada te emigreren. Je kunt een
aanvraag indienen als bezoeker, investeerder, student, tijdelijke werknemer of permanente inwoner.

MYTHE: JE IMMIGRATIEPROGRAMMA BEPERKT WAAR JE KUNT WONEN IN CANADA
Als je een permanente inwoner van Canada bent, dan ben je vrij om overal in het land te wonen en te
werken.

MYTHE: JE HEBT EEN VERTEGENWOORDIGER NODIG OM IMMIGRATIE NAAR CANADA
AAN TE VRAGEN
Je hebt geen vertegenwoordiger nodig om immigratie naar Canada aan te vragen. Veel aanvragers
kiezen ervoor om samen te werken met een deskundige die hun dossier kan bekijken en ervoor zorgen
dat het volledig is om de meeste kans op aanvaarding te hebben. Behalve jijzelf zijn in Canada enkel de
volgende personen bevoegd om jouw dossier voor Canadese immigratie te vertegenwoordigen:
• Gecertificeerde advocaten die een goede reputatie hebben bij hun provinciale orde van advocaten, en
• Consultants die geregistreerd zijn bij de Immigration Consultants of Canada Regulatory Council
(ICCRC).
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NAAR HIER EMIGREREN:

GEBRUIKELIJKE
VRAGEN
HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN OM TE EMIGREREN NAAR NIAGARA,
CANADA?
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) stelt het immigratiebeleid vast en neemt
beslissingen over wie Canada mag binnenkomen. Bezoek de IRCC-website om een aanvraag in
te dienen om te studeren, te werken of te emigreren naar Canada, of om staatsburgerschap, een
permanente verblijfsvergunning of vluchtelingenbescherming aan te vragen.

WAT ZIJN DE TAALVEREISTEN VOOR HET CANADEES STAATSBURGERSCHAP?
Canada heeft twee officiële talen: Engels en Frans. Je moet bewijs overleggen van je taalvaardigheid
in een van beide talen.

WAT BETEKENT EXPRESS ENTRY?
Express Entry (EE) is een online aanvraagsysteem voor immigratie. Hiermee kan iemand een profiel
indienen en beschouwd worden als een gekwalificeerde immigrant. Kandidaten met de hoogste
ranking worden uitgenodigd om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen.

WAT ZIJN PRE-ARRIVAL SERVICES?
Pre-arrival services zijn gratis online of persoonlijke programma’s voor mensen die zijn
goedgekeurd om naar Canada te emigreren.

GA VOOR ANTWOORDEN OP VEELGESTELDE VRAGEN NAAR WWW.
SETTLEMENT.ORG.
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