
De stad Hoogstraten zet volop haar schouders onder 
de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties (SDG’s), samen met 43 andere Vlaamse steden 
en gemeenten. De 17 ambitieuze doelstellingen dagen 
iedereen uit om samen te werken aan een duurzame 
toekomst voor onze planeet: overheid, bedrijfsleven, 
burgers, enz. 

Het nieuwe stadsbestuur wil haar beleid enten op deze 
duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarom hebben we 
ervoor gekozen om deze ontwikkelingsdoelen ook in dit 
jaarverslag als rode draad te nemen. Als gemeente kunnen 
we niet op alle 17 doelen dezelfde impact hebben. Maar we 
kunnen toch op heel wat domeinen belangrijke realisaties 

voorleggen. 

Wij bieden u graag een overzicht.

 Jaarverslag 
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Een gezonde geest in een 
gezond lichaam

Hoogstraten zet zich actief in om mensen met dementie zo lang 
mogelijk, en met kwaliteit van leven, thuis of in eigen buurt te laten 
wonen. In 2018 stelden we een referentiepersoon dementie aan, die 
binnen onze stad het aanspreekpunt is voor alle vragen met betrek-
king tot dementie. Mantelzorgers en familieleden van personen met 
dementie kunnen lotgenoten ontmoeten in de Hoogstraatse familie-
groep (jong)dementie van Alzheimer Liga Vlaanderen.

Geestelijke gezondheid is even belangrijk als lichamelijke gezond-
heid. Door de ondertekening van het charter tegen pesten heeft het 
stadsbestuur van Hoogstraten zich samen met  scholengemeenschap 
Markdal, de Hoogstraatse basisscholen, de politiezone Noorderkem-
pen, het JAC en de Opvoedingswinkel geëngageerd om pesters geen 
kans te geven. Er werd ook een samenwerking met De Lijn opgezet 
om pestgedrag te voorkomen tijdens het schoolvervoer. 

  

Kansen voor alle 
kinderen
Het project Kinderen Eerst, dat inzet op kinder-
armoede, is in 2018 aangevuld met de start van 
een bovenlokaal overleg rond gezinsarmoede. 
Samen met vijf andere gemeenten streven we 
naar een gezamenlijke visie en concrete aan-
pak. De aanpak van kinderarmoede gebeurt in 
overeenstemming met de werking van het Huis 
van Kind.  Concrete hulp zoals Pampers & Co en 
de begeleiding van onze gezinsondersteuners 
worden verder uitgebouwd.

Het bestrijden van armoede heeft ook te maken 
met bewustwording. Om onze kinderen bewust 
te maken dat sommige kinderen in België het 
niet breed hebben, speelden de leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen 
in maart een inleefspel, waarbij ze een dag lang 
werden ondergedompeld in de leefsituatie van 
een kind in armoede.  

Onder de naam ‘Goei 
Geburen’ startten we met 
een buurtzorgnetwerk in 
de deelgemeenten Meerle 
en Meersel-Dreef. Heel wat 
vrijwilligers engageerden 
zich om voor hun bejaarde 
buurtbewoners vrijblijvend 
kleine taakjes te gaan 
uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld 
om het uithalen van de post, 
boodschappen doen, het gras 
eens afrijden, enz…  

Iedereen is welkom op de 
Koffiekrantmomenten in Hoogstraten, Meerle en Meersel-Dreef. 
Samen gezellig en gratis de krant lezen en een babbeltje doen 
bij een lekere kop koffie.

Een leuke vakantie voor 
elk kind

Nooit eerder  had de Hoogstraatse jeugd een zo ruime 
keuze uit het vakantieaanbod van de stad. We bieden 
kinderen en jongeren een leuke tijd aan via Vlieg-UiT, 
speelpleinwerking en dagkampen.
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Samenwerken voor  
duurzame energie
De eindmeet is stilaan in zicht voor de uitbreiding van industrieterrein 
De Kluis. Dit nieuwe terrein met een netto-oppervlakte van 42 ha wordt 
een prototype van een duurzaam bedrijventerrein. Het wordt het eerste 
bedrijventerrein in Vlaanderen waar een warmtenet wordt geïnstalleerd. 
De bedrijven die er zich vestigen, zullen in de toekomst hun energie dus 
betrekken van duurzame energiebronnen.

Binnen het Agro Energie Netwerk, wordt gratis energieadvies geboden 
aan land- en tuinbouwbedrijven, zowel individueel als in groep.  
Andere Hoogstraatse ondernemers kunnen gebruik maken van gratis 
energieadvies van het stadsbestuur van Hoogstraten.

Waardig werk  
voor iedereen
 
Hoogstraten is een welvarende stad met een 
laag werkloosheidspercentage. Veel Hoogstraatse 
bedrijven hebben het niet makkelijk om bekwa-
me medewerkers te vinden. Daarom organiseerde 
de stad, in samenwerking met Rijkevorsel en 
Merksplas, een grote jobbeurs in de Rabboe-
nizaal van het Spijker. Niet minder dan 700 
geïnteresseerden kwamen kennismaken met het 
jobaanbod in onze regio.

Niet iedereen vindt even gemakkelijk werk. Onze 
stad doet ook inspanningen om waardig werk te 
bezorgen aan zogenaamde doelgroepmedewer-
kers. Daarom sloten we een samenwerking af met 
Merksplas om Natuurwerk vzw het landschapson-
derhoud in Wortel- Kolonie en Merksplas-Kolonie 
te laten doen. Zo komen we tot een beter onder-
houd van deze sites en geven we bovendien de 
kans om arbeidsritme op te doen aan mensen 
die verder af staan van de reguliere arbeidsmarkt.
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Goede ingrepen in 
wegen en pleinen
Bij de heraanleg van het Van Aertselaerplein moesten veel 
belangen met elkaar verzoend worden: niet alleen moesten 
fietsers er veiliger langs kunnen rijden, de buurtbewoners 
droomden van een aangenaam plein met wat groen, de 
handelaars behielden graag hun parkeerplaatsen. Na de 
heraanleg is het Van Aertselaerplein opnieuw een belangrijk 
verkeersknooppunt met een veiligere afwikkeling voor alle 
verschillende verkeersstromen. 

Mondiale 
samenwerking
Hoogstraten en haar stedenbandpartner  
Za-Kpota (Benin) bouwden in 2018 verder aan 
een betere toekomst. In mei mochten we een 
delegatie van ambtenaren uit Za-Kpota 
begroeten. In het najaar gingen acht  
Hoogstraatse jongeren op inleefreis. Dat was  
voor hen een onvergetelijke ervaring. Ze  
bereidden zich gedurende maanden voor op hun  
trip en zamelden fondsen in voor de oprichting  
van een educatieve cinema. Tijdens hun verblijf  
in Za-Kpota vroegen ze aandacht voor de  
rechten van vrouwen, kinderen en jongeren. Hun  
ervaringen schreven ze neer in een blog, die je  
nog steeds kan raadplegen.

Meer info 
www.hoogstraten.be/jongereninleefreis
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Heerlijk wonen
Het is belangrijk dat de kernen van al onze deelge-
meenten blijven bloeien en bruisen. Daarom zetten 
wij al jaren in op dorpskernvernieuwing. Voor het 
project Meerle, Ons Dorp werd de eerste bouwaan-
vraag goedgekeurd in oktober 2018 en de werken 
aan de vroegere jongensschool zijn ondertussen 
gestart. In het vernieuwde gebouw worden nieuwe 
lokalen gecreëerd voor jeugdhuis Den Dorpel, jeugd-
beweging Chiro en kinderopvang Stekelbees. 

Na een traject van meer dan 10 jaar zijn ook de 
werken begonnen voor de herbestemming van het 
klooster in Meer. De oude historische gebouwen 
worden gerestaureerd om er een lokaal dienstencen-
trum te vestigen. Daarnaast komen er nieuwe wonin-
gen en kantoren. In Minderhout werden bewoners en 
verenigingen op een infomarkt geconsulteerd over 
een nieuwe visie op het dorpscentrum.

Een duurzame stad heeft respect voor haar erfgoed. 
De uitdagende restauratie van de toren en beiaard 
van de Sint-Katharinakerk is in zijn eindfase. De 
beiaard is gerestaureerd en uitgebreid met vier 
nieuwe basklokken. Ondertussen staat de kerkhaan 
alweer in al zijn glorie te blinken in het topje van 
de toren. Helemaal op het einde van 2018 kregen 
we het geweldige nieuws dat de Vlaamse overheid 
fondsen heeft toegezegd voor de restauratie van 
het kerkschip en het interieur. Deze werken zullen 
aanvangen in 2020.

Toeristische troeven 
uitspelen
Hoogstraten telt talloze wandel- en fietsroutes om volop te 
kunnen genieten van ons mooie landschap. Op 5 september 2018 
werd het vernieuwde fietspad langs de Mark officieel ingefietst 
door de Hoogstraatse gemeenteraad. Deze mooie toeristische 
fietsroute werd heraangelegd over het ganse traject van Meer tot 
aan de Nederlandse grens in Meersel-Dreef. Het fietspad werd ook 
verbreed zodat fietsers elkaar makkelijker kunnen kruisen.
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Milieu en mobiliteit
Op 22 april 2018 mocht Fabrik Elentrik voor het 
eerst van stal.  In de weken erna reed Fabrik Elentrik 
rond door heel Hoogstraten om pop-upcafés te 
houden in de wijken. Fabrik Elentrik is een oude 
camper die volledig gerenoveerd werd tot het pop-
up energiecafé van Hoogstraten dat de Hoogstrate-
naren informeert over energiebesparing, hernieuw-
bare energie,  renovatie en alle premies die daarmee 
verband houden. 

In de schoolomgeving van Minderhout en 
Meer werkten de school, ouders en kinderen 
samen initiatieven uit om te zorgen voor meer 
ruimte en bewegingsvrijheid om te fietsen en 
stappen. Dit project, School-Straten genaamd, 
leidde tot een pakket maatregelen op maat 
van de scholen, waaronder de introductie 
van een schoolstraat in Minderhout en een 
fietsstraat in Meer.

Kindvriendelijk 
Hoogstraten
Met grote trots nam Hoogstraten in 2018 het label ‘kindvriendelijke 
stad’ in ontvangst. Dit label wordt toekend aan steden en gemeen-
ten die de rechten van het kind, zoals omschreven in het kinder-
rechtenverdrag, als basis nemen voor hun beleid in de komende 
zes jaren. Samen met de jeugdverenigingen van Hoogstraten en 
andere partners uit het middenveld hebben de Hoogstraatse stads-
dienten jarenlang gewerkt aan acties om dit label te verdienen. 
Eén van de meest opvallende acties was het oktobernummer van 
Info’zine dat volledig door de Hoogstraatse jeugd in elkaar werd 
gebokst.

Verkeersveilige stad
In 2016 tekende het stadsbestuur met volle overtuiging het  
SAVE-charter. Samen met de vereniging van Ouders van Veronge-
lukte Kinderen (OVK) namen wij ons voor om een verkeersveilige 
stad te maken. Via een stappenplan werden de nodige maatrgelen 
ingevoerd. Op 25 juni 2018 ontvingen we uit handen van het OVK 
het SAVE-label. Dit label maakt duidelijk dat Hoogstraten de ver-
keersveiligheid consequent vooraan plaatst en hieraan blijft werken. 
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