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IMMIGREER

UW THUIS | UW TOEKOMST 

NAAR NIAGARA 
welcomeniagaracanada.com



WOON HIER 

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

BESTE PLAATSEN
IN CANADA OM ONROEREND GOED TE KOPEN 

GEMIDDELDE VER-
KOOPPRIJS WONING $ 388.500MLS $CDN 2017 

STEDEN MET DE MINSTE VERKEERSOPSTOPPINGEN 
VAN CANADA'S GROOTSTE STEDEN 

GEMAKKELIJKE TOEGANG 
NAAR TORONTO EN DE WERELD 

• Zomer GO-trein
-dienstregeling vanaf Toronto 

• Dagelijkse GO-trein
-dienstregeling vanaf 2021 

• 7 luchthavens binnen 
1 uur 

VOOR ACTIEVE 
LEVENSSTIJL 
UITGERUST 

• 40 golfbanen 
• 30+ stadions 
• 300+ km aan 
fietspaden 

TOP 

10 
LAAGSTE CRIMINALI-
TEITSCIJFER VAN CANA-
DA'S GROOTSTEDELIJKE 
GEBIEDEN 

NATUURLIJKE LANDSCHAPPEN OM 
TE VERKENNEN EN VAN TE GENIETEN 
• Niagara Escarpment 
• Lake Erie 
• Lake Ontario 

ACTIVITEITEN EN ATTRACTIES VAN EEN 
INTERNATIONALE TOERISTISCHE 
BESTEMMING

• Niagara Falls 
• Het Shaw Festival 
•  Casino's en live 

entertainment locaties 
• Festivals en evenementen 
•  Restaurants van 

wereldklasse 

A+ ONDERWIJSOPTIES EN INTERNATIONALE 
STUDENTENPROGRAMMA'S 

• 137 basisscholen 
• 26 middelbare scholen 
• 11 onafhankelijke scholen 
• Niagara College 
• Brock University 

NIAGARA WIJNROUTE 

96+ WIJNMAKE-
RIJEN 

REVOLUTIE VAN AMBACHTELIJK BIER 

13+ LOKALE BROUWE-
RIJEN EN GROEIEN-
DE 

BONUS  Niagara's 
unieke geografie creëert een 
microklimaat dat het beste 
weer van Canada oplevert!
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HIER 
WONEN

De meeste mensen kunnen de 
wereldberoemde Niagara Falls gemakkelijk 
op de kaart aanwijzen, 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.



LOCATIE 
HIER WONEN: 

130 MILJOEN MENSEN 
BINNEN EEN DAG RIJDEN 
800 KM  
(500 MIJL) 

Niagara Canada is niet alleen de Niagara 
Falls, het is een regio die bestaat uit vele 
gemeenschappen, waaronder middelgrote 
steden, kleine plaatsen en gehuchten. 

•  De 12 lokale 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 beslaat een totale oppervlakte 
van 1.852 km2 met een totale bevolking 
van 449.098. 

•  De regio heeft drie stedelijke centra, 
St. Catharines, Niagara Falls en Welland. 

•  Tot de herkenningspunten behoren 
Lake Ontario, Lake Erie en de Niagara 
Escarpment. 

•  De regio maakt deel uit van een groeiend 
gebied van bijna 2 miljoen mensen bin-
nen 30 minuten rijden. 

•  Niagara ligt, met de auto of het openbaar 
vervoer, op ongeveer 120 km afstand van 
Toronto, de grootste stad van Canada. 
Maak een mooie rit of ga lekker zitten en 
relax in de seizoensgebonden Niagara 
Go-trein met dagelijkse dienstregeling van 
en naar Toronto met ingang van 2021. 

•  Er zijn 5 internationale grensovergangen 
naar de Verenigde Staten, evenals 7 
luchthavens binnen een uur rijden die 
vanuit Niagara Canada gemakkelijk 
toegang bieden tot overal in de wereld.

ST. CATHARINES

NIAGARA-
ON-THE-LAKE

NIAGARA
FALLS

WELLAND

FORT ERIE
BUFFALOPORT COLBORNE
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HAMILTON

BURLINGTON

OAKVILLE

MISSISSAUGA

TORONTO

LAKE ONTARIO

LAKE ERIE

GUELPH

CAMBRIDGE
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USA
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LOCATIE
HIER WONEN:

130 MILJOEN MENSEN 
BINNEN EEN DAG RIJDEN
800 KM  
(500 MIJL)
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BOUW UW LEVEN OP 
HIER WONEN: 

EEN PLEK VINDEN OM TE WONEN 
Een van de eerste dingen die u moet doen als u naar Niagara Canada komt, is een plek 
vinden om te wonen. Het vinden van huisvesting kan soms een uitdaging zijn, maar Niagara 
heeft veel huisvestingsmogelijkheden met concurrerende prijzen, dicht bij voorzieningen, 
gemeenschapsdiensten en plekken om te zoeken naar hulp bij huisvesting. Of u nu in de stad 
wilt wonen of net buiten de stad, in een huis of een appartement, er zijn veel mogelijkheden 
voor u. 

WERKGELEGENHEID 
Niagara Canada is een geweldige plek om een baan te vinden die vaak een loon oplevert 
dat genoeg is om comfortabel van te leven. Niagara's grote werkgevers nemen meestal 
mensen aan en als u op zoek bent naar een baan zijn er veel plekken waar bedrijven de 
functieomschrijvingen en -vereisten plaatsen van banen die beschikbaar zijn in verschillende 
sectoren en soorten banen. 

BEGIN UW EIGEN BEDRIJF 
Een bedrijf beginnen en bezitten is gemakkelijker in Niagara. Hoe gemakkelijk? Niagara 
Canada werd gerangschikt als Ontario's op één na meest kostenconcurrerende centrum voor 
het bedrijfsleven in het algemeen en concurrerender dan alle 76 Amerikaanse jurisdicties in het 
onderzoek. Ondernemers zullen merken dat er veel ondersteuning is om een eigen bedrijf te 
beginnen met de hulp van Niagara's talrijke organisaties ter ondersteuning van bedrijven. 

GEZONDHEIDSZORG EN VEILIGHEID 
Basisgezondheidszorg in Ontario wordt betaald door het Ontario Health Insurance Plan (OHIP). 
De gezondheidszorg in Niagara wordt verzorgd door de Niagara Health, een door de overheid 
gefinancierd systeem dat zes ziekenhuizen en vele andere medische faciliteiten omvat. 

De Niagara Regional Police Service werkt om de inwoners en bezoekers van Niagara 
veilig te houden. Niagara Canada staat in de top 10 voor het laagste misdaadcijfer van de 
grootstedelijke gebieden in Canada.
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ONDERWIJS 
HIER WONEN: 

KINDEROPVANG 
Ouders van pasgeborenen en jonge kleuters kunnen gemakkelijk kinderopvang vinden, wetende 
dat er goed voor hun kinderen zal worden gezorgd. U kunt ook EarlyON-centra vinden, waar 
ouders en verzorgers met hun kinderen kunnen samenkomen om contact te maken met andere 
gezinnen en professionals. Montessorischolen en erkende kinderdagverblijven zijn aanvullende 
alternatieven om uw kinderen het beste onderwijs en de beste zorg te bieden. 

BASIS- EN MIDDELBAAR ONDERWIJS 
Alle kinderen in Ontario zijn verplicht naar school te gaan tot ze 18 jaar oud zijn of tot ze hun 
diploma van een middelbare school hebben behaald. Voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn er vier 
gevestigde en gerenommeerde openbare schoolsystemen (gratis), alsmede vele onafhankelijke 
particuliere scholen die topkwaliteit basis- en middelbaar onderwijs bieden aan studenten in 
Niagara. 

HOGER ONDERWIJS 
Na de middelbare school kunnen studenten hun hoger onderwijs opleiding voltooien aan ofwel 
Brock Universiteit of Niagara College, die beide sterke academische programma's, baanbrekend 
onderzoek en faciliteiten van wereldklasse bieden. Er zijn ook meer dan 15 andere hogescholen 
en universiteiten in de buurt. 

*  Als u nog geen Canadees ingezetene bent en u bent van plan om langer dan zes maanden te 
studeren in Niagara, heeft u voorafgaand aan uw aankomst een studievergunning nodig. 

INTERNATIONALE STUDENTEN 
Veel openbare en particuliere instellingen voor middelbaar en hoger onderwijs bieden een breed 
aanbod van programma's aan internationale studenten aan met een reeks ondersteunende 
diensten om u te helpen bij de overgang naar het wonen in Canada. Deze diensten kunnen 
omvatten: 

• Engelse taalprogramma's. 
• Diensten bij aankomst en oriëntatie van internationale studenten. 
• Ziektekostenverzekering. 
• Clubs en culturele activiteiten. 
•  Een grote verscheidenheid aan  

ondersteuning. 
NEEM CONTACT OP MET ELKE 
INSTELLING VOOR MEER INFORMATIE 
OVER HOE U ZICH KUNT AANMELDEN.
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DINGEN OM TE DOEN 
HIER WONEN: 

Er is onbeperkt plezier in Niagara Canada. De lokale bevolking heeft het voordeel dat ze op 
korte rijafstand van de adembenemende watervallen en in het centrum van wijnland wonen. 
U hoeft uw huis niet uit om de internationale attracties te vinden waar zoveel toeristen op af 
komen. 

Wonen in Niagara Canada betekent genieten van een nieuwe lievelingswijn met lokale kazen 
in een van de vele Niagara-wijnmakerijen, in het publiek zitten bij een theatervoorstelling 
van wereldklasse, golfen met uitzicht op de Niagara-rivier, of ontspannen in een eersteklas 
kuuroord. Het betekent dat u onder de indruk bent van het geluid van de watervallen, dat 
u zich verwondert over het natuurwonder dat de Niagara Escarpment is, een UNESCO 
biossfeerreservaat, of dat u de Niagara Parkway volgt voor de mooiste zondagsrit ter wereld.  

Ongeacht het seizoen, er is altijd wel iets te doen in Niagara Canada. U zult genieten van 
de overvloed aan zonnige dagen en de goede luchtkwaliteit in de regio. Elke maand zijn er 
verschillende evenementen en festivals in de gemeenschap. 

VAN GROOT TOT KLEIN, ER ZIJN HONDERDEN REDENEN 
OM TE VIEREN DAT U IN EEN VAN DE MEEST POPULAIRE 
BESTEMMINGEN TER WERELD WOONT.
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HIER WONEN: 

RECREATIE EN  
BUITENLEVEN
De unieke geografie van Niagara Canada zorgt voor weer dat vier verschillende seizoenen 
met zich meebrengt. Elk seizoen brengt een frisse wind om te genieten van recreatie en het 
buitenleven. 

De lente, zomer en herfst zijn de beste tijden om te genieten van de 300 km aan fietspaden, 
48 golfbanen, 39 beschermde natuurgebieden en de vele stranden en waterfronten aan Lake 
Erie en Lake Ontario. Het is ook de tijd om de Bruce Trail, Canada's langste wandelpad, te 
bewandelen en het natuurwonder van de Niagara Escarpment te verkennen. In de winter kunt 
u onze nationale sport, ijshockey, uitproberen of leren schaatsen in een van de meer dan dertig 
stadions in de regio. 

HET HELE JAAR DOOR ZIJN ER UITSTEKENDE 
RECREATIEFACILITEITEN, VAN OPENBARE ZWEMBADEN 
TOT SPORTFACILITEITEN EN GEMEENSCHAPSCENTRA. 



IMMIGREER ICI 

Een nieuw huis kiezen, verhuizen en 
een baan vinden kan een uitdaging 
zijn. In NIAGARA CANADA is 
er genoeg ondersteuning om 
u te helpen deze ervaring zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. 
Er is ondersteuning voorhanden 
tijdens het hele proces, waaronder 
immigratie, het vinden van 
een huis, het vinden van werk, 
toegang tot overheids- en 
gemeenschapsdiensten, 
en meer.
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IMMIGREER 
HIER

Een nieuw huis kiezen, verhuizen en 
een baan vinden kan een uitdaging 
zijn. In NIAGARA CANADA is 
er genoeg ondersteuning om 
u te helpen deze ervaring zo
gemakkelijk mogelijk te maken.
Er is ondersteuning voorhanden
tijdens het hele proces, waaronder
immigratie, het vinden van
een huis, het vinden van werk,
toegang tot overheids- en
gemeenschapsdiensten,
en meer.



    welcomeniagaracanada.com   |   11

IMMIGREER HIER: 

VOOR U  
AANKOMT
De overheid van Canada financiert voorafgaand aan uw komst veel gratis diensten online of 
in persoon om u te helpen voorbereiden op het wonen in Niagara Canada. De website van 
de overheid van Canada is ook de plaats waar u terecht kunt voor actuele informatie over 
documenten die u nodig heeft. 

Nadat u uw permanente verblijfspapieren heeft ontvangen en als u nog buiten Niagara 
Canada woont, kunnen diensten voorafgaand aan uw aankomst u helpen om: 

• Het leven in Canada te begrijpen. 

•  Een baan in Canada te vinden, 
toegang tot de arbeidsmarkt 
en informatie te verkrijgen. 

•  Taal en andere vaardigheden te leren om u 
aan de Canadese samenleving aan te passen. 

•  Te informeren over de gratis 
vestigingsdiensten die beschikbaar zijn na 
uw aankomst. 

U KUNT ZICH GRATIS INSCHRIJVEN VOOR ZOVEEL DIENSTEN ALS U NODIG HEEFT. 
DIENSTEN DIE NUTTIG KUNNEN ZIJN: 

Access - Canadian 
Employment Connections 
biedt online diensten 
om internationaal 
opgeleide nieuwkomers 
te helpen werk te vinden 
in engineering, financiële 
diensten, personeelsbeleid, 
informatietechnologie en 
verkoop en marketing. 

Build ON helpt nieuwe 
immigranten voor te 
bereiden op werk in de 
ambachtelijke beroepen in 
Ontario. 

Canadees Apprenticeship 
Forum biedt online diensten 
om nieuwkomers te helpen 
zich voor te bereiden op 

stages en werk te vinden in 
ambachtelijke beroepen. 

Planning for Canada biedt 
persoonlijke en online 
diensten en oriëntatiesessies 
voorafgaand aan de 
aankomst van immigranten 
uit de economische klasse 
en de gezinsklasse. 

PrepCan biedt economische 
immigranten, hun 
echtgenoten en volwassen 
afhankelijke personen 
online arbeidsbemiddeling 
voorafgaand aan de 
aankomst, samen met 
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 hulpmiddelen die nodig 
zijn om in de voedsel- en 
dranksector te werken. 

Settlement.org biedt 
webinars voorafgaand aan 
de aankomst, hulpmiddelen 
en een persoonlijk 
vestigingsplan om u te 
helpen bij de voorbereiding 
van uw verhuizing naar 
Canada. 

BEZOEK DE WEBSITE VAN DE OVERHEID 
VAN CANADA OM DE VOLLEDIGE LIJST 
VAN DIENSTEN VOORAFGAAND AAN UW 
AANKOMST IN TE ZIEN.
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INGEBURGER 
IMMIGREER HIER:

-
DRAKEN
Uw eerste dagen in Niagara Canada zullen erg druk zijn. Het is belangrijk dat u de tijd neemt 
om u voor alle programma's in te schrijven en de documenten die u nodig zult hebben voor te 
bereiden. In uw eerste dagen, moet u: 

Een vestigingshulpverlener bezoeken voor 
hulp bij het vinden van wat u moet doen,  
de beschikbare diensten en contact  
maken met de gemeenschap. 

Een plek om te wonen vinden. 

Een sociaal-fiscaalnummer aanvragen. 

Met een arbeidsconsulent praten om uw 
zoektocht naar werk te beginnen. 

Een gezondheidskaart aanvragen. 

Kaarten van straten en fietspaden in  
de stad verkrijgen. 

Een bankrekening openen. 

Een huisarts zoeken. 

Het volgen van een Engelse taalcursus 
overwegen. 

Uw kind inschrijven op school. 

Diensten voor kinderen: kinderopvang zoeken 

Een openbare bibliotheek in de buurt van uw 
huis vinden. 

Een Ontario-rijbewijs aanvragen. 

Lid worden lid van etnische-culturele en 
geloofsgroepen 

Informatie over uw rechten verkrijgen. 

Uzelf vertrouwd maken met Canadese 
wetten en inkomstenbelastingvereisten.
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IMMIGREER HIER: 

INGEBURGERD  
RAKEN
Nieuwkomers in Niagara Canada kunnen talrijke agentschappen vinden die vestigingsdiensten 
bieden en organisaties die helpen bij het in contact brengen met mensen in de gemeenschap. 

Een vestigingsmedewerker is uw eerste contact voor informatie en ondersteuning. 
Vestigingsmedewerkers kunnen u helpen bij: 

• Het Navigeren door en leren over uw nieuwe gemeenschap. 

• Het verstrekken van actuele informatie en middelen. 

•  Communiceren met werkgevers, huisbazen, sociale en overheidsdiensten, juridische 
diensten en meer. 

• Met het invullen van formulieren. 

•  Het verlenen van ondersteuning en u in contact brengen met gespecialiseerde diensten 
om u te helpen met persoonlijke problemen of kritieke situaties. 

•  Het vertalen van een beperkt aantal documenten met betrekking tot werkgelegenheid, 
gezondheid, onderwijs en juridische zaken die nodig zijn voor onmiddellijke vestiging. 

• Het in contact brengen een tolk. 

Weet u niet waar je moet beginnen? Bel 211 op uw telefoon. 211 is een bekroonde informatie- 
en doorverwijzingshulplijn en online gids voor het vinden van gemeenschaps-, sociale 
en gezondheidsdiensten in Ontario. Opgeleide navigatoren voor gemeenschapsdiensten 
beantwoorden de 211-hulplijn. 

DE DIENSTEN ZIJN BESCHIKBAAR OP VERSCHILLENDE 
LOCATIES IN NIAGARA CANADA, ZOWEL IN HET ENGELS 
ALS IN HET FRANS. Veel andere talen zijn ook beschikbaar via 
meertalig vestigingsmedewerkers.
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VEEL V 
IMMIGREER HIER: 

OORKOMENDE 
MYTHES
MYTHE: IK WORD EEN CANADEES STAATSBURGER ALS IK MET EEN 
CANADE(E)S(E) TROUW 
Trouwen met een Canadees burger geeft niet automatisch recht op het Canadese burgerschap. 
Als u Canadees staatsburger wilt worden moet u de vereiste stappen volgen. 

MYTHE: U HEEFT WERKAANBIEDING NODIG OM NAAR CANADA TE KOMEN 
Een baan is één manier, maar er zijn andere manieren om naar Canada te emigreren.  
U kunt een aanvraag indienen om als bezoeker, investeerder, student, tijdelijk werknemer  
of permanent ingezetene te komen. 

MYTHE: UW IMMIGRATIEPROGRAMMA BEPERKT WAAR U IN CANADA 
KUNT WONEN 
Als u een permanente ingezetene van Canada bent, bent u vrij om overal in het land te wonen 
en te werken. 

MYTHE: U HEEFT EEN VERTEGENWOORDIGER NODIG OM IMMIGRATIE 
NAAR CANADA AAN TE VRAGEN 
U heeft geen vertegenwoordiger nodig om immigratie naar Canada aan te vragen. Veel 
aanvragers kiezen ervoor te werken met een deskundige die hun dossier kan doornemen en 
ervoor kan zorgen dat het volledig is en de beste kans maakt om te worden geaccepteerd. 
In Canada zijn de enige personen die gemachtigd zijn om uw dossier voor immigratie naar 
Canada te vertegenwoordigen, buiten uzelf, de volgende: 

•  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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VEELGESTELDE 
IMMIGREER HIER:

 
VRAGEN
HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN OM TE EMIGREREN NAAR NIAGARA 
CANADA? 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) stelt het immigratiebeleid vast en beslist 
wie Canada mag binnenkomen. Ga naar de IRCC-website om een aanvraag in te dienen voor studie, 
werk of immigratie naar Canada, voor staatsburgerschap, een permanente verblijfsvergunning of 
bescherming van vluchtelingen. 

WAT ZIJN DE TAALVEREISTEN VOOR HET CANADESE STAATSBURGERSCHAP? 
Canada heeft 2 officiële talen: Engels en Frans. U moet uw taalvaardigheid in een van beide talen 
aantonen. 

WAT IS EXPRESS ENTRY? 
Express Entry (EE) is een online immigratieaanvraagsysteem. Het biedt mensen de mogelijkheid 
een profiel in te dienen en als geschoolde immigrant te worden beschouwd. Kandidaten met de 
hoogste rangschikking worden uitgenodigd om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen. 

WAT ZIJN DIENSTEN VOORAFGAAND AAN DE AANKOMST? 
Diensten voorafgaand aan de aankomst zijn gratis online of persoonlijke programma's voor mensen 
die toestemming hebben om naar Canada te emigreren. 

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