
2019 was een belangrijk jaar voor onze stad. Op 1 januari trad een nieuw 
stadsbestuur aan. Enerzijds bouwde het bestuur voort op engagementen 
die het vorige stadsbestuur had genomen. Anderzijds maakte de nieuwe 
coalitie ook nieuwe keuzes onder het motto ‘duurzaam, verbindend, open 
en transparant’.  De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties dienden als basis voor een ambitieus meerjarenplan. Ze dagen 
iedereen uit om samen te werken aan een duurzame toekomst voor onze 
planeet. Samen met de burgers, de verenigingen en de bedrijven neemt 
het stadsbestuur de handschoen op om van Hoogstraten een stad te 
maken waar onze kinderen en kleinkinderen straks veilig en aangenaam 
kunnen wonen, leven, werken en zich ontspannen. Wat we hiervan in 
2019 reeds realiseerden, lees je in dit jaarverslag. 

Veel leesplezier. 
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Hoogstraten 
in cijfers

13.061
  18-65 jaar
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4.192
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De toekomststoel van Maya

In september 2019 herbevestigde het stadsbestuur haar en-
gagement in het burgemeestersconvenant, de overeenkomst 
met Europa om klimaatactie te nemen. De stad gaat daarvoor 
samen werken met alle Kempense gemeenten, onder de noe-
mer Kempen 2030. We gaan samen voor een straffe ambitie: 
40% minder CO2 uitstoten tegen 2030 en onze stad meer 
weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Het doel is om tot een klimaatvriendelijke regio te komen 
met energiezuinige woningen en gebouwen, meer fietsen, 
meer groen en water om klimaatschokken op te vangen en 
duurzame en betaalbare energie voor iedereen. 

 

Maya uit Minderhout (11 jaar) is onze Kempense  
‘kinderklimaatambassadeur’. Ze maakte voor Hoogstraten 
een toekomststoel als symbool van ons engagement. Ze 
vlogt ook over de klimaatverandering en roept iedereen 
op om samen klimaatacties te nemen. De filmpjes kan je 
terugvinden op onze website www.hoogstraten.be. 

LOGOs.indd   11 8/08/16   17:19

Aandacht voor de lokale 
dorpskern in Wortel

 
De stad kocht in 2019 de historische langgevelhoeve en de aanpalende gebouwen 
aan de Boomkes in Wortel, waar het jeugdhuis ’t Slot is gevestigd.  Het stadsbe-
stuur wil immers absoluut de unieke authentieke dorpskern van Wortel vrijwaren. 
Het centrale plein (de Boomkes) en de hoeve van ’t Slot, waarin trouwens nog heel 
wat andere verenigingen hun stek hebben, zijn daar heel belangrijk voor.  Met deze 
aankoop wil de stad bewaken dat het rijke Wortelse verenigingsleven blijft beschik-
ken over de levensnoodzakelijke accommodatie om activiteiten te organiseren. On-
dertussen werkt de stad samen met de inwoners aan een visie voor een duurzame 
toekomst van de Wortelse dorpskern. 
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Sluikstortcamera’s 
leveren goed werk

Er worden goede resultaten geboekt met de verplaatsbare 
camera’s, die de stad Hoogstraten inzet om sluikstorters te 
betrappen. Aanvankelijk was er één camera in gebruik, maar 
na een positieve evaluatie werd afgelopen jaar een extra 
camera aangekocht. De plaag van zwerfvuil en sluikstort is 
nog niet voorbij, maar de gecombineerde inspanningen van 
de camera’s en ons lokale politiekorps zorgen ervoor dat de 
pakkans fors is gestegen.
In 2019 gebeurden 25 vaststellingen van sluikstort. 13 
daarvan kwamen er dankzij de inzet van de camera. 22 
overtreders konden met zekerheid worden geïdentificeerd. 
Zij moesten een GAS-boete betalen tussen 65 en 175 euro. 
Gezien de ernst van de feiten werd ook van zeven feiten een 
PV opgesteld, die werden doorgestuurd naar het parket. 
Betrapte sluikstorters dienen niet alleen een GAS-boete te 
betalen, zijn moeten ook opdraaien voor de opruimkosten.  
De afgelopen jaren zijn alle locaties waar veel sluikstort 
voorkomt in kaart gebracht. Dit leverde een lijst op van 24 
prioritaire locaties die wij extra in het oog houden. 

LOGOs.indd   4 8/08/16   17:19LOGOs.indd   11 8/08/16   17:19

Schoolomgevingen op  
maat van fietsers en stappers

 
Op 18 maart 2019 reikte de Vlaamse Stichting Verkeerskun-
de de jaarlijkse Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs uit aan het 
project School-straten. Dit project focust op meer en betere 
bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving. Tege-
lijk mikt School-Straten er ook op om de CO2-uitstoot en de 
hoeveelheid fijn stof aan de schoolpoort te verminderen. 

Nadat Minderhout en Meer in voorgaande jaren al werden 
aangepakt, hebben we in 2019 in de schoolomgeving van het 
Spijker een aantal verkeersingrepen getest en goedgekeurd.  
Onder meer een schoolstraat en eenrichtingsverkeer in de 
Antoon de Lalaingstraat zorgen voor meer ruimte voor fietsers 
en stappers. Momenteel wordt samen met de school en de 
buurtbewoners bekeken welke bijkomende veiligheidsmaatre-
gelen nog nodig zijn.

Omdat het team School-straten vanuit andere gemeen-
ten regelmatig de vraag kreeg om het project uit de 
doeken te doen, werd in samenwerking met de provincie 
Antwerpen een studiedag op poten gezet in Minder-
hout. Een schot in de roos, want 28 deelnemers uit 20 
verschillende gemeenten lieten zich inspireren door de 
Hoogstraatse praktijkvoorbeelden.

LOGOs.indd   3 8/08/16   17:19

Werken aan een  
gezonde stad
Op 15 mei ondertekende het stadsbestuur het Charter Gezon-
de Gemeente.  Met dit charter engageert Hoogstraten zich 
om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en 
werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. De stad 
bekijkt dit breed: gezondheid draait immers niet alleen om 
het lichaam, ook de psychische gezondheid en een gezonde 
leefomgeving komen daarbij aan bod. 

Enkele voorbeelden:
• Met project OogstStraten leggen wij de nadruk op gezond en 

duurzaam geproduceerd voedsel.
• We stimuleren tot beweging met de sportieve ontmoetings-

dag 55+, de Hoogstraatse stratenloop en voortdurende 
steun voor onze sportverenigingen.

• We sensibiliseren om te stoppen met alcohol, roken en 
verdovende middelen.

• 175 vrijwilligers werken mee aan EVapp. Dat is de applicatie 
die toelaat dat bij een hartfalen vrijwillige hulpverleners in 
de buurt worden gemobiliseerd.  

• Op 20 september organiseerden we een dementiemars om 
te laten zien dat Hoogstraten solidair is met mensen met 
dementie en hun mantelzorgers een hart onder de riem wil 
steken. De mars, waaraan 250 mensen deelnamen, was het 
startschot voor het project Dementievriendelijk Hoogstraten.



JAARVERSLAG Hoogstraten 2019 | 5

LOGOs.indd   11 8/08/16   17:19

Sint-Katharinatoren straalt als nooit 
tevoren

Op zondag 15 september kwam bisschop Johan Bonny van Antwerpen de gerestaureerde Sint-Katharinatoren 
inwijden. De toren stond sinds november 2017 in de steigers. Niet alleen de toren werd gerenoveerd, ook de 
beiaard werd vernieuwd en uitgebreid met vier nieuwe klokken. . 

Later op het jaar kregen we nog meer goed nieuws. De 
Vlaamse regering kende een premie toe van ruim 1,6 miljoen 
euro voor de restauratie van het schip en het interieur van 
de Sint-Katharinakerk. In een eerste fase wordt de noordzijde 
van de kerk aangepakt. De volledige restauratie begint in 
maart 2020 en zal ongeveer zeven jaar duren. 

En als een laat kerstcadeautje kwam de Vlaamse regering op 
20 december ook nog op de proppen met 0,6 miljoen euro 
subsidie voor de restauratie van de prachtige Begijnhofkerk. 
Dat is het laatste ontbrekende element om het Begijnhof, 
ons prachtig staaltje UNESCO-werelderfgoed, volledig te doen 
herleven. 

De Mosten gaat 
de hoogte in

De nieuwe uitbaters van het Recreatiepark De Mosten gaan er 
samen met het stadsbestuur met volle kracht tegenaan. Op 11 
mei 2019 werd het nagelnieuwe Klimpark De Mosten geo-
pend. Jong en oud kan er voortaan komen klauteren over een 
hindernissenparcours tussen de bomen. Het strand werd ver-
nieuwd. Aan het water van de zwemvijver werd opnieuw de 
blauwe vlag toegekend, waardoor het de grootste veiligheid 
biedt aan de kleine en grote zonnekloppers. Ook in de winter 
is De Mosten intussen een aantrekkelijke bestemming, want 
er werd geïnvesteerd in een overdekte kidszone en de nieuwe 
activiteit Eisstock Curling geniet heel wat belangstelling.

De zwemvijver, het strand, de speeltuin, het klimpark, Good-
life Cable Park en de Treehouse Bar bieden voortaan een 
complete beleving, waarbij iedereen wel zijn gading vindt. En 
laat ons ook niet vergeten dat het nog steeds heerlijk wande-
len en fietsen is in het natuurgebied dat De Mosten omgeeft.

LOGOs.indd   11 8/08/16   17:19

Jeugd in Meerle 
krijgt nieuwe  
lokalen

Het stadsbestuur van Hoogstraten overhandigde op zondag 8 
december symbolisch de sleutels van hun nieuwe lokalen aan 
Jeugdhuis Den Dorpel, jeugdbeweging Chiromeisjes Meerle en 
Stekelbees. Hiermee is de eerste fase afgerond in de ontwik-
keling van de Zone Raadhuis van de dorpskernvernieuwing 
van Meerle.

De renovatie en uitbreiding van het vroegere schoolgebouw 
voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar aan het Gemeen-
teplein heeft ongeveer een jaar geduurd. Het oude school-
gebouw is uitgebreid met een polyvalente zaal. Die biedt 
bijkomend een plek voor andere verenigingen als vergader- 
of activiteitenlocatie. De voormalige speelplaats is toeganke-
lijk gemaakt en biedt - na de uren van Stekelbees - een leuke 
vertoefplek voor jong en oud. Het zal bovendien terrasruimte 
worden voor jeugdhuis Den Dorpel. 

LOGOs.indd   3 8/08/16   17:19
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OogstStraten op  
kruissnelheid

Er is een toekomst voor lokaal en duurzaam voedsel in Hoogstraten. Vanuit die 
overtuiging lanceerde de stad Hoogstraten op 18 februari 2019 het platform Oogst-
Straten. Op dit platform zijn alle duurzame initiatieven en ideeën over voedsel wel-
kom. OogstStraten is opgericht in samenwerking met lokale producenten, bedrijven, 
consumenten en organisaties die dagelijks met voedsel bezig zijn. Samen gaan we 
voor een duurzamer voedselsysteem in onze stad.

In de loop van 2019 kwam OogstStraten op kruissnelheid. Op twee doe- en den-
kavonden werden duurzame voedselthema’s en initiatieven besproken en uitge-
werkt. De laatste avond op 12 december ging door in de Mosten, waar de groep 
veel nieuwe gezichten mocht verwelkomen. Ben jij ook op één of andere manier 
met voedsel bezig? Op professionele basis of als vrijwilliger? Kijk dan op  
www.oogststraten.be en blijf op de hoogte van de bijeenkomsten en initiatieven.

LOGOs.indd   8 8/08/16   17:19LOGOs.indd   9 8/08/16   17:19

Open Bedrijvendag toont sterkte 
Hoogstraatse ondernemingen

Zorgen voor een goede infrastructuur is onontbeerlijk voor 
een duurzame groei van onze bedrijven.  In 2019 werd de 
uitbreiding van industrieterrein de Kluis Z1 een feit. Van de 
40 hectare aan bedrijfsgronden is reeds 90% toegewezen.  
Er zijn al een viertal bedrijven gestart met de bouw van hun 
nieuwe pand. Onze Hoogstraatse bedrijven snakten al 15 jaar 
naar deze uitbreiding. Er is ondertussen ook al een wachtlijst: 
niet alle bouwpercelen zijn immers geschikt voor iedereen. 
Nieuwe kandidaturen blijven welkom.

In het Logistiek Centrum Hazeldonk-Meer, beter bekend als 
de transportzone, zette de stad  in op hygiëne en de bestrij-
ding van overlast. In samenwerking met bedrijvenvereniging 
LCHM werd een toiletwagen geplaatst en werd het probleem 

van zwerfvuil aangepakt. De focus wordt gelegd op innovatie-
ve ondernemingen binnen de logistieke sector die duurzaam 
werken. Een betere bereikbaarheid en grotere veiligheid moet 
deze zone meer aantrekkelijk maken.

Stad Hoogstraten zette zijn volle gewicht achter de Open 
Bedrijvendag op 6 oktober. Hoogstraten was door organisator 
VOKA uitverkozen tot één van de twee ‘hot spots’ in Vlaande-
ren. Deze zeven innovatieve bedrijven gunden de duizenden 
bezoekers een exclusief kijkje achter de schermen: Woon-
zorgcentrum Stede Akkers, 3D Cadworks, Autoservice Tom 
Geenen, Installatiebedrijf Van den Berg, Verkooijen-VEEM, 
Janssens en Janssens Houthandel en Dierenartsenpraktijk De 
Vrijheid.
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1. Mantelzorgcafé ‘Den Erdbism’ 
start

Op dinsdag 4 juni 2019 vond in Hoogstraten 
de eerste editie van het Mantelzorgcafé ‘Den 
Erdbism’ plaats. Met onze ‘MantelzorgHub’ 
willen we een lokale structuur uitbouwen die 
mantelzorgers beter ondersteunt. Het nieuwe 
mantelzorgcafé vormt de basis van een net-
werk van zowel mantelzorgers als zorgprofessi-
onals met de stad als regisseur. 

LOGOs.indd   4 8/08/16   17:19

2. Vakantieaanbod Vlieg 
Hoogstraten verbrak alle records

Afgelopen jaar is het opvang- en activiteiten-
aanbod voor de zomervakantie in Hoogstraten 
serieus uitgebreid. Het aantal speelpleinweken 
is van vijf naar acht weken gestegen en er 
waren ook meer dagkampen.  

LOGOs.indd   3 8/08/16   17:19

3. Hoogstraten 
Pleegzorggemeente

Onze stad is in 2019 een duurzame samen-
werking aangegaan met Pleegzorg Provincie 
Antwerpen. Samen met hen willen we pleeg-
zorg beter bekendmaken en pleegzorg mee 
ondersteunen.  

LOGOs.indd   15 8/08/16   17:19

4. ‘Flirten met de grens’ bekroond 
tot Wandeling van het Jaar

De elf kilometer lange wandellus ‘Flirten met 
de grens in de vallei van het Merkske’ van 
Natuurpunt Markvallei, waarbij je maar liefst 
vier keer de grens oversteekt, is met glans 
bekroond tot wandeling van het jaar in de 
provincie Antwerpen! Niet minder dan 1006 
van de 2580 wandelaars stemden op onze 
wandeling.


