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Nu we onze voeten stevig in 2022 geplant hebben, is het weer 

tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Wie had eind 

2020 vermoed dat virussen en vaccins ook in 2021 de boven-

toon zouden voeren? Dat heeft ons niet belet om ook het afgelo-

pen jaar stevig door te werken aan de toekomst van onze stad. 

Niet alleen de onmiddellijke toekomst, maar ook een duurzame 

toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het Masterplan 

Kindvriendelijke Ruimte zag vorig jaar het levenslicht. Aan een 

mobiliteitsplan, een ruimtelijk plan en een klimaatactieplan 

wordt met man en macht gewerkt. In 2022 mogen jullie de 

concrete uitvoering verwachten. Maar ook het verleden verlie-

zen we niet uit het oog. Onze prachtige monumenten worden 

één voor één gerestaureerd en krijgen een nieuwe invulling. 

Samengaand met de Werelderfgoedstatus van Wortel-Kolonie 

maakt dit Hoogstraten tot een nog grotere trekpleister, voor 

inwoners én bezoekers. 2021 was het jaar waarin geschiedenis 

en toekomst elkaar ontmoetten. Wat daarvan het resultaat is, 

lees je in dit jaarverslag.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 
2021

Unesco WerelderfgoedWortel-Kolonie
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2021
Hoogstraten  
in cijfers

13.238/13.426 
18-65 jaar

LEEFTIJD

4.212
4.129

< 18 jaar

4.417
4.010 

> 65 jaar

226/234 
geboortes

160/167
overlijdens

92/95 verschillende 
nationaliteiten in Hoogstraten

1.104
1.087 
geëmigreerd

1.335
1.143 
geïmmigreerd

21.867 
21.565 

inwoners

11.140  
10.988

mannen

10.727  10.577  
 vrouwen

MIGRATIE

Bevolking

Burgerlijke stand en dienstverlening

65/53 
huwelijken

11/26 
echtscheidingen

2.111/2.524 
afgeleverde eID 

& verblijfskaarten

15.367
15.345  

 Belgen

6.500
6.220  
niet-Belgen

6.132/5.890 
EU

368/330
niet-EU

3.883/3.875 
jongeren in het 
secundair onderwijs

2.263/2.399 
leerlingen in 

basisonderwijs

 294/224

leerlingen BGTS Kunstacademie  
De Noorderkempen

1.094/1.109
cursisten
Instituut voor Kreatieve
Opvoeding (I.K.O.)

Onderwijs

405/415

medewerkers
van de stad

91/99
mannen2021/2020

314/316
 vrouwen

142/148 jobstudenten

302/172 
paspoorten

Vakantie-aanbod

40/38 
dagkampen

77/76 activiteiten

3.069/2.927 deelnemers

56/58 animatoren

0/0 
speeldagen

29/38 
speelpleindagen

8/0 
Vlieg UiT-activiteiten

De meest voorkomende klantencontacten:
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Voor onze 
kinderen

Als stad willen wij kinderen en jongeren alle kansen geven om zich te kunnen 

ontplooien, leren en leven. Want een stad die goed is voor kinderen, is goed 

voor iedereen. Daarom zetten wij in op kindvriendelijke oplossingen die 

leiden tot een aangenamere, toegankelijkere en duurzamere stad.

Het stadsbestuur onderzocht hoe we wonen, sport, spel, groen en 

water goed met elkaar kunnen laten samengaan. Dat resulteerde in 

2021 in het Masterplan Kindvriendelijke Ruimte dat helemaal is 

opgebouwd rond de pijlers duurzaamheid en toekomstgerichtheid. 

Een eerste realisatie kwam er met de nieuwe jeugdlokalen op Den 

Dijk, waarvan dit jaar de eerste stenen werden gelegd samen met de 

Plussers, KSA Hoogstraten en KLJ Hoogstraten. Zowel de bouwme-

thode als de bouwmaterialen zijn voor Hoogstraten revolutionair qua 

duurzaamheid.

We rolden ook een Masterplan Kinderopvang uit in samenwerking 

met Ferm Kinderopvang. Dit brengt heel wat verbeteringen aan in  de 

buitenschoolse opvang. Zo werkte de stad de inschrijfstop weg, wordt 

het onderwijs ontzorgd en blijft tegelijkertijd de nauwe band tussen de 

kinderen en de school ook behouden. Elk kind krijgt op die manier toe-

gang tot betaalbare en kwaliteitsvolle opvang. Ook tijdens de school-

vakanties! 

Voor onze 
vrije tijd

Hoogstraten startte afgelopen zomer met de UiTPAS Kempen, een 

spaar- en voordelenkaart waarmee je je hart kan ophalen aan een 

uitgebreid cultureel en vrijetijdsaanbod. Met de UiTPAS wordt het 

mogelijk om punten te sparen in ruil voor tal van voordelen en zo 

gemakkelijker de weg naar (sportieve) vrijetijdsactiviteiten en het cul-

tureel leven in Hoogstraten te vinden.  

Vanaf 2021 zeggen wij VisitHoogstraten in plaats van Toerisme 

Hoogstraten. Met een heleboel vernieuwingen in ons toeristisch 

aanbod maakt VisitHoogstraten onze stad nog aantrekkelijker voor 

bezoekers. Want Hoogstraten bezoeken, wie wil dat nu niet? Er werd 

een gloednieuwe website gelanceerd met de mooiste seizoens-

wandelingen en uitgebreide info over onze toeristische trekpleisters. 

Zo vinden bezoekers nog beter de weg naar ons mooie stadscentrum,  

De Mosten, Wortel-Kolonie of onze gastronomische hoogtepunten.
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Vrijwilligers van het Goei Geburen
gezelschap bellen regelmatig naar 

alleenstaanden of mensen die 
nood hebben aan een babbel.

Voor 
elkaar

2021 werd aangekondigd als het jaar waarin de vrijheid zou terug-

keren. Dat bleek een vergissing. Het coronavaccin redde heel wat 

levens, maar we moesten ook in 2021 met heel wat maatregelen 

leven. Toch lieten we elkaar niet los. En dat was ook te zien aan de 

prachtige vaccinatiecijfers die Hoogstraten kan voorleggen. Zo 

hebben we elkaar beschermd. Maar liefst 77% van de Hoogstratena-

ren liet zich vaccineren. In de categorie van 18-plussers was dat zelfs 

88%! Daar kunnen we alleen maar trots en dankbaar voor zijn. 

Solidariteit overschrijdt de grenzen en Hoogstratens mondiale samenwerking kan 

terugkijken op een waardevol jaar. Zeven Hoogstraatse jongeren kregen de kans om 

kennis te maken met onze partnergemeente ZaKpota in Benin. Binnen deze 

steden band ondersteunt de stad elk jaar een heel aantal projecten en 

acties. Zo werkten onze diensten mee aan het lokale bevolkings-

registratiesysteem, legden we schooltuinen aan en gaven 

onze experts IT-advies om de gemeente van een 

betere en veiligere internetverbinding te voorzien. 

Daarnaast lopen er ook projecten voor de alfabe-

tisering en verzelfstandiging van lokale vrouwen 

en rond energievoorziening.

Sommige solidariteitsacties, die ontstonden tijdens de eerste fase van 

de coronapandemie, kregen een permanent verlengstuk. De werking 

van Goei Geburen valt onder de informele burenzorg die vanuit ons 

lokaal dienstencentrum aangemoedigd en geïntegreerd werd als een 

vaste waarde in de werking van de stad. Vier vrijwilligers van het Goei 

Geburengezelschap bellen regelmatig naar alleenstaanden of mensen 

die nood hebben aan een babbel. Zo ondersteunen de vrijwilligers 

onze mede-Hoogstratenaren die wat steun nodig hebben. Niet alleen 

door te telefoneren, maar ook door praktische hulp of wat gezelschap 

te bieden.
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Voor ons 
klimaat

Ook voor het klimaat maakten afgelopen jaar vele 

handen licht werk. De stad stapte in 2021 mee in het vrij-

willigersproject Tuinrangers, in samenwerking met 

Inverde. Een team speciaal opgeleide tuinrangers neemt 

hun medeburgers mee op safari in hun eigen tuin en 

geeft advies op maat voor een meer natuurvriendelijke 

tuin die bruist van het leven en beter bestand is tegen 

droogte en hitte. In totaal telt Hoogstraten 5 tuinrangers 

die sinds oktober samen al 11 tuinsafari’s uitvoerden. 

In 2021 zette Hoogstraten haar onthardingsproject 

verder om een betere insijpeling van water mogelijk te 

maken. Hiermee maken we onze stad stukje bij beetje 

klimaatbestendiger. De uitgebroken straatstenen maak-

ten plaats voor groen. In de Beemden, Markwijk, Pas-

toor van Dykstraat en Borselhoeve zetten we dan weer 

in op een  duurzame waterhuishouding, door ervoor 

te zorgen dat riool- en regenwater van elkaar geschei-

den wordt. Zo kan onze zuiveringsinstallatie efficiënter 

werken en is er geen kans op overbelast ing. De stad 

maakte daarbij voor de eerste keer gebruik van wadi’s, 

die overtollig straatwater opvangen en in de grond laten 

infiltreren. 
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Voor ons 
erfgoed

De renovatie van het Raadhuis in Meerle is 

afgerond. Het lokaal dienstencentrum en de 

bibliotheek begonnen er hun werking op 18 

oktober 2021. Het statige Raadhuis op het 

Gemeenteplein in Meerle is een beschermd 

monument dat via het dorpskernvernieuwings-

project ‘Meerle, ons dorp’ volledig gerestau-

reerd en aangepast werd aan de hedendaagse 

noden. Het Raadhuis vormt zo opnieuw een 

bruisende ontmoetingsplaats in de buurt, waar-

bij het onderdak biedt aan het lokaal diensten-

centrum (LDC), de bibliotheek en verschillende 

cultuurvoorzieningen. 

Wortel-Kolonie werd in 2021 door Unesco uitge-

roepen tot Cultureel Werelderfgoed. De voor-

malige landloperskolonie staat nu naast de Taj 

Mahal en de Chinese Muur te pronken op de 

Werelderfgoedlijst. Het is maar liefst de vijfde 

internationale erkenning voor het unieke 

natuurgebied.  

De restauratie van het dak en de buiten muren 

van de Begijnhofkerk is zo goed als klaar. 

Opnieuw een uniek Hoogstraats monument dat 

in zijn vroegere luister is hersteld. 
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Koning Albert 

en koningin 

Paola vereerden 

het Hoogstraatse 

begijnhof met 

een privébezoek. 

2021 in  
hartelijke  

beelden

Schoolstraten heeft basisschool ‘t Dreefke in 

Meersel-Dreef een verkeersveilig en duurzaam 

duwtje in de rug gegeven. De Kapelweg werd 

omgevormd tot een eenrichtingsfietsstraat. 

Voetgangers, fietsers en auto’s worden aan de 

schoolpoort van elkaar gescheiden. 

Wij willen ook lof toezwaaien aan  

onze brandweerlieden en 

vrijwilligers die in november hulp 

gingen bieden aan de getroffen 

inwoners van Pepinster. De stad 

stortte eveneens 21.556 euro (1 euro 

per inwoner) aan de solidariteitsactie 

‘Helpen Helpt’ van het Rode Kruis. 

Sinds 2021 is er in 

Hoogstraten ook op 

het vlak van street 

art heel wat te 

beleven. Verschillende 

kunstwerken zagen 

het licht, onder 

andere aan de 

stelplaats van De Lijn, 

in de Vossengang en 

in het fietspaadje naar 

basisschool Scharrel.
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39/40
bewoners

Welzijn en zorg
in cijfers

Zorgcampus Stede Akkers

Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers

Servicefl ats & assistentiewoningen

34/35
vrouwen

15/13
mannen

83j/83j gemiddelde leest ijd

49/48
bewoners

43
fl ats

2.130
1.488 
ritten MMC

494
598 
ritten Handicar

Verenigingen

Vanwege de corona pandemie 
waren er wijzigingen in de 

werking en programmatie van 
het lokaal dienstencentrum.

Dienst Aangepast Vervoer

8/9  noord-zuid

29/28 jeugd

51/51  buurt

182/184 
socio-cultureel

108/108  sport

378
verenigingen

2021

34
woningen

Bejaardenwoningen

30/30 
 vrouwen

9/10
mannen

77j/77,4j 
gemiddelde 

leest ijd

106/103 
 vrouwen

40/40
mannen

Woonzorgcentrum

86j & 6m
86j & 9m 
gemiddelde leest ijd

84j & 3m
86j 

gemiddelde leest ijd

146/143
bewoners

Dagverzorgingscentrum Stede Akkers

jongste gebruiker 

64j/63j

oudste gebruiker 

94j/94j

33/31
gebruikers 20/16 

vrouwen
13/15
mannen

241
activiteiten

4 
informatieve 
activiteiten

31
vormings-
activiteiten

115 
ontmoetings-
activiteiten

91 
recreatieve 
activiteiten

176
vrijwilligers

Diensten

179
wassalon 
Hoogstraten

70
wassen

109
drogen

202
computerassistentie 
tijdens internetcafé

135
Hoogstraten

67
Meerle

38
Goei Geburen 

geregistreerde 
matchen

126
LDC Hoogstraten

15
LDC Meerle

8
LDC Meersel-Dreef

3
LDC Wortel

24
Netwerk 

Goei Geburen

11.644
aan huis

2.199
Middagrestaurant 
Hoogstraten

135
Dorpsrestaurant

 Meerle

14.193
maaltijden

17
Gezelschap

12
Praktische hulp

6
Boodschappen-
hulp

3
Rolstoel -
begeleiding


