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Beste lezer,

September. Steeds opnieuw lijkt het alsof de wereld 
plots weer wakker wordt. Mensen zijn druk in de weer, vol 
nieuwe energie om een nieuw school- of werkjaar van het 
verenigingsleven te starten.

De eerste week van september 2017 was voor mezelf extra 
bijzonder. Ik kreeg namelijk de vraag om samen met een 
aantal gemeenteraadsleden onze zusterstad Za-Kpota in 
Benin (Afrika) te bezoeken.

“Een zusterstad?”, hoor ik u denken... Sinds 2013 hebben 
wij er heel bewust voor gekozen om in het kader van ont-
wikkelingssamenwerking een echte samenwerking tussen 
enerzijds het stadbestuur van Hoogstraten en anderzijds 
een stadsbestuur in Afrika uit te bouwen. Sinds drie jaar is 
die samenwerking met onze zusterstad Za-Kpota realiteit. 
Leren van elkaar, afspraken maken, projecten opstarten, 
maar ook de resultaten opvolgen en bijsturen waar nodig 
is. Dat is de kracht van een stedenband. Het geven van 
financiële steun komt op de achtergrond. Het bezoek was 
dan ook gefocust op de projecten die de voorbije jaren in 
gang zijn gezet en het bespreken van nieuwe uitdagingen. 

Het meest positief stemde mij de inzet van de mensen 
van Za-Kpota voor hun geboorteregistratie.  Wat enkele 
jaren geleden nog ondenkbaar leek, is vandaag realiteit. 
Alle geboorten worden geregistreerd en ineens gedigitali-
seerd. Documenten uit het verleden zijn voor 85% gedigi-
taliseerd. De komende jaren willen we -18-jarigen, die nog 
geen registratie hebben, begeleiden om via de rechtbank 
een geboorteakte te bekomen. Identiteitsdocumenten zijn 
belangrijk, alleen maar bijvoorbeeld om onderwijs te kun-
nen genieten. Op het gebied van landbouw heeft Hoog-
straten meegewerkt aan een studie met het oog op een 
betere organisatie van de teelt en de vermarkting van si-
naasappelen. We hopen dat de sinaasappel voor Za-Kpota 
kan worden wat de aardbei vandaag voor Hoogstraten is.

 

Voorwoord...
Ik heb dit bezoek in het bijzonder aangegrepen om met 
het gemeentebestuur van Za-Kpota, de vereniging van ste-
den en gemeenten in Benin en een aantal vrouwen van ge-
dachten te wisselen over de rol van de vrouw. Broer en zus 
krijgen andere kansen, mama worden vanaf 16 jaar is heel 
gewoon, polygamie is aanvaard… Die gesprekken hebben 
mij nog meer doen inzien dat dit een thema is waar nog 
een gigantische uitdaging ligt. Het deed me plezier om te 
zien dat de sensibiliserende acties in Za-Kpota in elk geval 
worden opgepikt en het thema ondertussen zonder al te 
veel schroom kan besproken worden.

De meest hoopvolle vaststelling was dat de kennismaking 
met de jeugdorganisaties heel vlot verliep. Op een rik-
ketik - bij wijze van spreken - werd een boeiend uitwisse-
lingsprogramma uitgewerkt om volgend jaar Hoogstraatse 
jongeren de kans te geven om naar Za-Kpota te trekken.  

Beste lezer, ik geloof dat ik in naam van de ganse delega-
tie spreek als ik zeg dat wij een heel boeiende uitwisse-
ling hebben gehad. In onze bagage die wij meebrachten 
van Za-Kpota zitten geen materiële zaken, exportdoelen 
of nieuwe vernuftige technieken, maar wel een heel 
warme ervaring van solidariteit, positivisme en vreugde 
in het leven. In onze materiële en haastige wereld worden 
deze waarden maar al te vaak over het hoofd gezien. Het 
contact met een andere samenleving leert ons de dingen 
in perspectief zien. Het heeft mij alvast veel inspiratie 
bezorgd om samen met u nog meer in te zetten op een 
aangenaam Hoogstraten.

Ik nodig u uit om de verslaggeving van ons bezoek aan 
Za-Kpota te lezen op onze blog:

Veel leesplezier,
Tinne Rombouts - Uw burgemeester

De Hoogstraatse delegatie bestond uit burgemeester Tinne Rombouts, schepen van ontwikkelingssamenwerking Jef Vissers, 
gemeenteraadsleden Marc Van Aperen en Koen Van Leuven en drie medewerkers van de stad (hier op de foto Kaat Nobelen).

stedenbandhoogstraten.blogspot.be
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Enquête 
over de website
Vul deze in, zodat wij u beter 
van dienst kunnen zijn

De stad Hoogstraten informeert u via heel 
wat kanalen: Info’zine, website, sociale 
media, online nieuwsbrief, enz. Wij willen 
graag weten of onze communicatiemiddelen 
beantwoorden aan uw behoeften. Daarom 
vragen wij uw medewerking voor deze en-
quête over onze website. Uw antwoorden 
maken het ons mogelijk om met de gepaste 
kennis van zaken beslissingen te kunnen 
nemen over de verdere uitbouw van onze 
website.

U kan de enquête ook invullen op 
www.hoogstraten.be/enquete.

Zet een kruisje bij uw keuzes. 
U mag meerdere mogelijkheden aanvinken.

1. Waarover wil ik  geïnformeerd worden door de Stad Hoogstraten? 
 Het beleid van het stadsbestuur
 Openbare werken en verkeer
 Reglementen en voorschriften
 Cultuur
 Toerisme
 Evenementen en activiteiten
 Andere informatie: geef hier uw suggestie

 ………………………………………..................................................................................................................…………………………

2. Welke communicatiekanalen van het Hoogstraatse stadsbestuur lees ik?
 Info’zine
 Website www.hoogstraten.be
 Online nieuwsbrief stad Hoogstraten
 Facebookpagina stad Hoogstraten
 Andere sociale mediakanalen (Twitter, YouTube, …)
 Brochure UiT in Hoogstraten
 Ik haal mijn informatie over Hoogstraten uit de pers

3. Ik lees de website van Hoogstraten:
 Dagelijks
 Wekelijks

4. Ik raadpleeg de website van Hoogstraten voor:
 Nieuws over onze stad
 Het beleid van het stadsbestuur
 Openbare werken en verkeer
 Reglementen en voorschriften
 Cultuur
 Toerisme
 Evenementen en activiteiten
 Het melden van zaken, zoals bv. problemen als geluidshinder, sluikstort, 

hinderlijke dieren, gebreken aan de weg, enz.
 Het raadplegen van de UiT in Hoogstraten-agenda
 Openingsuren van stadhuis en stadsdiensten

5. Welke informatie vind ik momenteel niet op de website terug, maar zou ik 
graag op de website kunnen raadplegen?

 ………………………………………..................................................................................................................…………………………

6. Maandelijks informeert de online nieuwsbrief van de stad mij over de actu-
aliteit en nieuwe informatie op de website. Ik wil mij graag abonneren op 
deze online nieuwsbrief en geef hierbij mijn e-mailadres op:

 ………………………………………..................................................................................................................…………………………

Gelieve deze enquête af te geven aan de onthaalbalie van het stadhuis of ze op te sturen naar 
stadsbestuur Hoogstraten, dienst communicatie, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

 (communicatie@hoogstraten.be).

 Af en toe
 Nooit
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Dat er in een rijk land als België nog schrijnen-
de armoede bestaat, is een onrecht. Op 17 ok-
tober wordt daar op de Internationale Dag van 
verzet tegen Armoede nog eens aandacht voor 
gevraagd.  Ook stad en OCMW Hoogstraten ver-
zetten zich tegen armoede, elke dag opnieuw. 
We richten onze inspanningen vooral op de be-
strijding van kinderarmoede. 

Sinds de start in 2014 van het overlegplatform 
Kinderen Eerst werken stad en OCMW Hoogstra-
ten, samen met scholen, kinderopvanginitiatieen 
en partners van Huis van het Kind, systematisch en 
structureel een beleid uit tegen kinderarmoede.

• Een mooi initiatief in 2016 waren de spelboxen voor de 
kleuterscholen. Hiermee willen we het thema armoede 
al vanaf jonge leeftijd onder de aandacht brengen, bv. 
door er op te wijzen dat niet alle kinderen evenveel 
kansen krijgen. 

• Verder is ook een samenwerking gestart met Scho-
lengemeenschap Markdal en met SOS - Schulden op 
School vzw. Doel is om mensen te begeleiden naar een  
kostenbewust beleid en zo hoge schoolfacturen en 
schulden te voorkomen.

• Elk jaar organiseren stad & OCMW minstens twee zit-
dagen waarin informatie wordt gegeven over het aan-
vragen van studietoelagen.

• Elk jaar in de grote vakantie kunnen anderstalige en 
taalzwakkere leerlingen hun Nederlands oefenen in 
een taal- en sportkamp.

• Dankzij de regeling voor ‘Vrijetijdsparticipatie voor 
kwetsbare kinderen en jongeren’ geeft de stad financi-
ele steun aan kinderen en jongeren om deel te nemen 
aan het Hoogstraatse vrijetijdsleven. Wie opgroeit in 
een maatschappelijk kwetsbare situatie ondervindt 
vaak heel wat drempels, die de stap naar een sport-, 
cultuur- of jeugdvereniging bemoeilijken. Hun ouders 
kunnen bij de dienst cultuur en vrije tijd of het OCMW 
een toelage aanvragen van 50% of meer van het in-
schrijvingsgeld in de jeugdvereniging, sportclub of 
socio-culturele vereniging. Ook de kosten om mee op 
kamp of weekend te gaan of deel te nemen aan wed-
strijden kunnen op die manier betoelaagd worden.

• De Speelbabbel helpt (groot)ouders bij de ontwikke-
ling van hun (klein)kind. Als ouder of oppas kan u er 
eens even tussenuit met uw kleine spruit. U kan er ge-
zellig met elkaar babbelen en ervaringen met elkaar 
uitwisselen, terwijl de kleintjes spelen. Hebt u vragen 
over opvoeding of gezinsondersteuning, dan geven de 
vrijwilligers van De Speelbabbel u advies of verwijzen 
ze door. De Speelbabbel is open elke woensdag van 
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9.00 tot 11.30 uur, behalve in de school-
vakanties. 

• Pampers & Co wil ouders helpen om te 
voorzien in de basisbehoeften van hun 
kleine kinderen. Kwetsbare gezinnen met 
kindjes tot 2 jaar kunnen bij Pampers & Co  
terecht voor luiers, eersteleeftijdsmelk en 
potjesvoeding aan sterk verlaagde tarie-
ven. Vrijwilligers van Welzijnsschakel ’t 
Ver-Zet-je nemen de praktische werking 
op zich. Pampers & Co wordt gefinancierd 
met giften. Indien u een vrije gift wil doen, 
kan dit op rekeningnummer BE25 9731 
6848 4182 van Pampers & Co.

 
Veel mensen die het moeilijk hebben, vin-
den de weg naar hulpverlening niet of dur-
ven zelf de stap niet te zetten. Voor deze 
kwetsbare groep wil het OCMW preventief 
optreden. Huurachterstal of onbetaalde re-
keningen zijn meestal een teken dat er pro-
blemen zijn. Bij dreigende uithuiszettingen 
of achterstallen bij Eandis of Pidpa, brengt 
het OCMW voortaan proactief een bezoek 
aan deze gezinnen. Door de proactieve 
huisbezoeken kunnen we tijdig hulp bieden 
en voorkomen dat mensen uit hun huis wor-
den gezet of dat ze worden afgesloten van 
gas, elektriciteit of water.

17 oktober 
Internationale dag 
van verzet tegen armoede

Hang op 17 oktober  een geknoopt la-
ken uit het raam en laat zien dat u so-
lidair bent en u wil ‘aanknopen’ bij het 
verzet tegen armoede. Ontsnappen uit 
de armoede is een zaak van iedereen! 

De Hoogstraatse Welzijnsschakel ‘t 
Ver-Zetje komt dan extra naar buiten 
om aandacht te vragen voor het we-
reldwijde probleem van armoede. 
Bezoek op 17 oktober hun infostand 
op de Vrijheid (bij CM, nr 68) en maak 
kennis met de werking van ‘t Ver-Zetje 
in de strijd tegen plaatselijke armoe-
de. 

Muzikale avond tegen de armoede
17 oktober 2017 - 19.30 uur - Rabboenizaal Spijker
Wie kent Guido Belcanto niet? En heet u de stadsdichter van Hoog-
straten, Daan Janssens, al aan het werk gezien? Zingt uw (klein)
dochter/zoon in kinderkoor Jubilate of uw (groot)moeder/vader bij 
contactkoor Resonanz? Al gehoord van het kamerkoor Vialta? Kent 
u het duo 2 Blond met Sarah Van Opstal en Jens Broes? Wist je dat 
BuSo Berkenbeek een muziekgroepje heeft voor kinderen met au-
tisme?

Beleef dit allemaal op één avond!
Dit evenement kadert in het themajaar van Hoogstraten ‘Grenze-
loos’. We brengen zangers/muzikanten samen die een andere leef-
tijd hebben, een andere achtergrond of een andere muziekstijl. 
Guido Belcanto, die gekend staat als geëngageerd volkszanger, 
sluit de avond af.
Tickets: 5 euro

Inschrijven: 03 340 16 01 | socialedienst@hoogstraten.be | 
www.hoogstraten.be/samentegenarmoede
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stuurt afdeling Ruimte aan

De stad Hoogstraten heeft Steven 
Schatteman in dienst genomen als ma-
nager van de afdeling Ruimte.  De af-
deling Ruimte brengt drie diensten sa-
men, die vroeger als aparte eenheden 
functioneerden: de dienst omgeving 
(bouwen en wonen), de dienst gebou-
wenbeheer, openbaar domein en mo-
biliteit en de technische diensten. De 
vorming van de afdeling Ruimte vormt 
de eerste fase in de stapsgewijze inte-
gratie van stad en OCMW Hoogstraten.  

Steven is van opleiding architect en 
heeft een ruime ervaring in projectont-
wikkeling bij diverse bedrijven, waar-
onder BASF Antwerpen, studiebureau 
Arcadis en Talboom Group. Met zijn 
team zal Steven het ruimtelijke beleid 
van de stad vormgeven. Dat betekent 
een zorgzaam beheer van het openbaar 
domein, een beleid inzake ruimtelijke 
ordening dat is gebaseerd op kwaliteit 
en duurzaamheid, een klantvriendelij-
ke service ten aanzien van bouwers en 
huiseigenaars en een vlekkeloze wer-
king van de technische diensten. 

 

Steven Schatteman

op 21 oktober

Op zaterdag 21 oktober is het weer Dag van De 
Kringwinkel. Die dag is het feest in alle Kringwin-
kels in Vlaanderen (en dat zijn er meer dan 130). 
In de Kringwinkel in Meer heerst de sfeer van de 
jaren ’80. In de winkel La Segunda aan de Vrij-
heid kan u terecht voor merkkleding en juwelen 
en krijgt u advies van een make-upconsulente.

Houd de website in de gaten voor extra info: 
www.dekringwinkelweb.be

Dag van de Kringwinkel 

Gedetineerden Gedetineerden 
maken speelmeubelen maken speelmeubelen 

Voor de kleutertjes van MPI Zonnebos in ’s-Graven-
wezel ging het nieuwe schooljaar goed van start. 

Dankzij de financiële steun van enkele sponsors en 
dankzij een groep vrijwilligers uit de gevangenis van 

Hoogstraten staan er aan het begin van het school-
jaar nieuwe speelmeubelen in hun kleuterklasjes. 

Enkele gedetineerden mochten op 28 augustus de 
speelmeubelen officieel overhandigen.

Goe bezig
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Donderdag 12 oktober vieren we de 
Dag van de Onthaalouder. Landelijke 
Kinderopvang wil al haar onthaalou-
ders bedanken voor hun hartverwar-
mende inzet. Dag in dag uit zorgen 
onze onthaalouders voor een warme 
en kwaliteitsvolle opvang van kinde-
ren tussen 0 en 3 jaar, sommige ont-
haalouders vangen nog kinderen op 
tot de leeftijd van 12 jaar.
We zetten iedereen weer in de kijker 
door onze actie ‘Met vlag en wimpel’. 
Onthaalouders versieren hun opvang 
met vlaggetjes. 

We doen graag ook een warme op-
roep voor geïnteresseerde kandidaat-
onthaalouders. Meer info verkrijgt u 
via 070 24 60 41. Er worden  pplre-
gelmatig infosessies georganiseerd!  
 
Ouders die nog een plekje zoeken 
voor de opvang van hun kind kunnen 
zich aanmelden via 070/24.60.41.

WIJK-WERKEN vervangt PWA
De Vlaamse regering heeft besloten om het PWA-systeem te stoppen 
op 31 december 2017. Er komt een nieuw systeem, wijk-werken, dat van 
start gaat op 1 januari 2018. De focus ligt op het activeren van langdurig 
werkzoekenden die moeilijk aan bod komen op de arbeidsmarkt door 
hen maximaal 1 jaar activiteiten te laten verrichten op lokaal niveau bij 
privépersonen en/of rechtspersonen (lokale besturen, scholen, vzw’s, 
verenigingen). Deze tijdelijke werkervaring kan hun competenties ver-
sterken en vormt een onderdeel van een traject naar regulier werk.                                                       
                                                                        
Hoe werkt wijk-werken?

De wijk-werker mag maximaal 60 uren per maand en 630 uren per jaar 
prestaties verrichten en dit ongeacht het type van activiteit. De activi-
teiten zijn vergelijkbaar met deze van het huidige PWA-systeem. Per 
gepresteerd uur ontvangt de wijk-werker een belastingvrije toeslag bo-
venop de werkloosheidsuitkering.
De wijk-werkgebruikers zullen jaarlijks een inschrijvingsrecht betalen 
van 7,50 euro aan de organisator wijk-werken. Net zoals bij het PWA 
zal men werken met een chequesysteem. De minimale aanschafprijs 
bedraagt 5,95 euro per cheque (maximum = 7,45 euro). Voor privéper-
sonen zullen de cheques fiscaal aftrekbaar blijven. 

In Hoogstraten
Voor de organisatie van wijk-werken wordt gestreefd naar een minima-
le schaalgrootte van 60 000 inwoners. In de praktijk betekent dit voor 
onze regio dat de interlokale vereniging ‘Noorderkempen Werkt’, een 
samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten (Rijkevorsel, Hoogstra-
ten, Merksplas, Arendonk, Ravels en Baarle-Hertog), de organisatie 
van het wijk-werk op zich neemt.

Nog PWA-hulp nodig?
Hebt u hulp nodig in de tuin, voor kleine klusjes, kinderopvang, in uw 
vereniging,… of denkt u een helpende hand te kunnen gebruiken in 
de nabije toekomst? Dan is het aan te raden u in te schrijven vóór 30 
september van dit jaar.

Interesse om voor het PWA (en later wijk-werk) te werken?
Werkzoekenden die mogelijk geïnteresseerd zijn in een tewerkstelling 
via het PWA, kunnen contact opnemen met de PWA-dienst en dit ook bij 
voorkeur vóór 30 september van dit jaar.

Meer info:
PWA-dienst Hoogstraten (woensdagnamiddag) | 03 340 16 01 |
greet.de.gruyter@rijkevorsel.be

ONTHAALOUDER
Dag van de

HOOGSTRATEN
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WinterWandelZoektocht

Grenzeloos
In het kader van het themajaar Grenzeloos 
en op algemeen verzoek is er ook tijdens de 
wintermaanden een wandelzoektocht door-
heen het centrum van Hoogstraten. Iedereen 
kan aan de wandelzoektocht deelnemen. De 
tocht is uiterst geschikt om met de familie te 
ondernemen en ook kinderen zullen er heel 
wat plezier aan beleven.

Het opzet is eenvoudig: u haalt uw gratis 
deelnameformulier bij Toerisme Hoogstra-
ten. Van hieruit kunt u ook gelijk op pad. Het 
parcours van de zoektocht is ongeveer 3 km 
lang en onderweg zoekt u de antwoorden op 
de vragen, raadsels en foto’s die u worden 
voorgeschoteld. Alles ingevuld en tijdig in-
gediend, maakt u achteraf ook nog kans op 
een mooie prijs. 

De wandelzoektocht kan afgelegd worden 
vanaf 1 oktober 2017 en tot en met 28 febru-
ari 2018. 

De deelnamebrochure van de wandelzoek-
tocht is te verkrijgen bij Toerisme Hoogstra-
ten of kan gedownload worden op www.
hoogstraten.be. Deelname is gratis.

Griezelig Grensland
Ludieke vertellingen van lokale volksverhalen

Het is ondertussen een mooie traditie: in de maanden oktober 
en november komen lokale volksverhalen opnieuw tot leven. 
Deze griezelige, maar vooral grappige verhalen worden ge-
bracht door lokale toneelgezelschappen of verenigingen. Elk 
weekend zijn er sappige vertelavonden in een leuk decor, ver-
gezeld van een hapje en een drankje. 
Er zijn vijf verschillende voorstellingen. Er kan gegriezeld wor-
den in Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog. Dit jaar zijn 
er ook weer speciale voorstellingen voor kinderen.

• Den engel en den ezel (door Zjosfinks)
 1968, kerstavond, een dorp in de Kempen. Alles lijkt nor-

maal, maar niets is wat het lijkt…
 Geniet van een korte, maar krachtige wandeling in een le-

vend decor. Drie verhalen met de nodige spanning, verba-
zing en herkenbaarheid, overgoten met bakken humor.

• Nelsons verhaal (door Tinello)
 Vertelling? Geanimeerde wandeling? Belevingstheater? 

Griezelen? U hoeft geen keuze te maken: Tinello belooft u 
een boeiende mix.

• Druiven plukken meej Strafpoejer (door Strafpoejer)
 Doorheen de bossen en de velden langs het Bels Lijntje 

wordt het straf. Hoe bent u in die wijngaard beland? En hoe 
geraakt u er weer uit? En werd er echt iemand vermoord? 
Trek uw wandelschoenen aan en maak u klaar voor een 
avondje suspense.

• De vergeten vagebond (door ’t Veussels tonjel)
 Merksplas-Kolonie en haar vagebonden zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Deze vaak in de steek gelaten en 
verloren mens is het onderwerp van heel wat verhalen. Eén 
ding is zeker: ’t Veussels tonjel blaast deze verhalen nieuw 
leven in.

• Het geheim van de Zwarte Zeven (door voorlezers van de 
bib)

 Knokie is zijn lichaam kwijt. Enkel met zijn hoofd zal hij niet 
ver komen. Houd uw zaklamp in de aanslag, stap mee in de 
donkere nacht en help Knokie. Deze voorstelling is exclusief 
voor kinderen tussen 9 en 12 jaar.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan bij Toerisme Hoog-
straten of via www.ticketgang.eu. De plaatsen zijn beperkt.
Haal de gratis brochure met alle data en praktische informatie 
bij Toerisme Hoogstraten of op www.hoogstraten.be.
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Wandelt u mee met de nieuwe

Wandeltriple? 
Ons toeristisch samenwerkingsverband Het 
Land van Mark & Merkske draait op volle 
toeren. De 10.000 exemplaren van de gratis 
fietskaart waren een in een mum van tijd de 
deur uit. Ondertussen zijn er alweer 5.000 
bijbesteld en de zijn de kaarten weer volop 
verkrijgbaar. We kenden een massale op-
komst tijdens de Wandel2daagse en de cu-
linaire route blijft een topper. Vandaag zijn 
we trots u een nieuw project te kunnen aan-
kondigen: De Wandeltriple Witte Kei.

Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog 
presenteren u maar liefst 3 gloednieuwe 
wandelingen met als centraal punt de groe-

ne driehoek rondom de Witte Kei. Door 
de recente ruilverkaveling Zondereigen-
Merksplas is dit natuurgebied nu ook via 
de Nederlandse zijde toegankelijk. Dwars 
door de valleien van het Merkske en de 
Noordermark steekt u de grens over rich-
ting Baarle-Nassau. Er is een Drie Gren-
zenwandeling, een Heycantwandeling en 
een Vossenbergwandeling. Zij starten 
respectievelijk in Wortel, Merksplas en 
Baarle-Hertog en zijn tussen 6 en 9 km 

lang. Graag meer kilometers? Geen pro-
bleem: combinaties zijn uiteraard mogelijk. 
De handige folder met kleine wandelfiches 
is volledig gratis en beschikbaar vanaf 1 ok-
tober.

Deze nieuwe Wandeltriple wordt boven het 
doopvont gehouden op zondag 15 okto-
ber. Om 13.30 uur wordt u verwacht aan de 
Klapekster (Wortel), aan Hoeve-IJs Vaneleke 
(Merksplas) of aan Café Schuttershof (Baar-
le-Hertog). Van hieruit wandelt u in groep 
naar het monument van de Witte Kei. In-
schrijven is niet nodig.

   Digitale wandeling wordt gratis 
   erfgoedwandeling
De digitale stadswandeling van Hoogstraten, waarbij u aan de hand van een rambler (draadloos toestel) op 
ontdekkingstocht ging doorheen Hoogstraten, is omgezet in een handige mobiele app. De inhoud is gelijk 
gebleven, maar de app is handiger, gebruiksvriendelijker én bovendien gratis. U heeft enkel uw eigen smart-
phone nodig en u bent vertrokken. 

U vindt alle info op www.erfgoedapp.be. 

Nog meer zin in Hoogstraatse apps? Dat kan: 
• De Kolonie-app brengt het verhaal van de landlopers in Wortel-Kolonie opnieuw tot leven. Aan de hand van 

historisch beeldmateriaal, kaarten, getuigenissen, anekdotes en luchtbeelden beleeft u de kolonie op een 
originele manier. 

• Ook voor kinderen is er een speciale app: Vossenstreken. Deze verrassende wandelapp is er in zowel Wortel 
als Merksplas-Kolonie. Knotsgekke opdrachten, wonderbaarlijke weetjes en spannende geheimen worden 
u op uw smartphone voorgeschoteld. Een heerlijke doe-tip tijdens de wintermaanden.
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Heel wat vrachtwagens gebruiken de secun-
daire wegen om van de E19 naar de E34 te 
rijden. Ook is er heel wat sluipverkeer om de 
kilometerheffing langs de E19 te ontwijken. 
Deze stroom van zwaar vrachtverkeer geeft 
problemen op het vlak van geluidshinder en 
verkeersveiligheid. Het stadsbestuur heeft 
daarom besloten om in de dorpskernen een 
tonnageverbod in te stellen voor vrachtwa-
gens van meer dan 3,5 ton die Hoogstraten 
niet als bestemming hebben. 

Om het vrachtverkeer in goede banen te 
leiden worden adviesroutes ingesteld: die 
sturen de vrachtwagens zoveel mogelijk 
langs de autosnelwegen. De diverse advies-
routes voor het Hoogstraatse grondgebied 
kan u raadplegen op www.hoogstraten.be/
adviesroute. Om de chauffeurs op de juiste 
weg te zetten, komt er langs de Hoogstraatse 
wegen een duidelijke bewegwijzering die 
al bij de grens begint. De hoeksteen van de 

adviesroute bestaat uit slimme technolo-
gie: vrachtwagensluizen met camera’s die 
de hoogte van voertuigen kunnen meten en 
nummerplaten kunnen lezen. 

De vrachtwagensluizen komen in Hoog-
straten (op de Vrijheid ter hoogte van 
café Kokomo City), Meer (in Meerdorp 
ter hoogte van de vroegere melkerij) 
en Meerle (Strijbeekseweg ter hoog-
te van het kruispunt met Groot Eyssel).  
 
De ANPR-camera’s in de vrachtwagensluizen 
hebben nummerplaatlezers die uitgerust 
zijn met een hoogteme. Door de hoogte van 
de voertuigen te meten, kan bepaald worden 
wat personenwagens zijn en wat vrachtwa-
gens. De camera’s registreren de voertuigen 
die het doorrijverbod negeren. Als er een 
vrachtwagen langs de vrachtwagensluizen 
passeert, die daar niet moet zijn, dan krijgt 
de chauffeur een boete. 

Vanaf 29 september steken we de spade in de grond voor de installatie van 
vrachtwagensluizen in de dorpscentra van Hoogstraten, Meer en Meerle. Op 
deze plaatsen komen palen met ANPR-camera’s. De vrachtwagensluizen zijn 
onderdeel van de adviesroute voor vrachtwagens waarmee het stadsbestuur 
onnodig vrachtverkeer uit de dorpskernen wil bannen. 

Alles over 
de adviesroute 

voor vrachtverkeer

verkeer

Een leuke animatiefilm legt de advies-
route op een begrijpelijke manier uit. 
Bekijk hem op 
www.hoogstraten.be/adviesroute

Hoogstraten
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Timing
• Op 29 september, 2 oktober en 3 oktober 

worden de camerapalen geplaatst in de 
dorpscentra van Hoogstraten, Meer en 
Meerle.

• De camera’s zijn operationeel vanaf no-
vember en vanaf dan kan de verkeersregi-
stratie starten. Er worden nog geen boetes 
uitgeschreven.

• Vanaf november start ook de aanmaak van 
een ‘white list’ van toegelaten voertuigen.

• Het tonnageverbod gaat in vanaf het mo-
ment dat de bewegwijzering wordt ge-
plaatst. Die datum staat nog niet vast, 
maar wordt tijdig meegedeeld.

• Vanaf januari 2018 worden de vrachtwa-
gensluizen volledig operationeel.

Lokale economie gevrijwaard
Eén ding moet duidelijk zijn: de Hoogstraat-
se bedrijven zullen niet in hun mobiliteit 
gehinderd worden. Wie gedomicilieerd is in 
Hoogstraten, een bedrijf heeft in Hoogstra-
ten of aan een bedrijf op Hoogstraats grond-
gebied moet leveren, wordt vrijgesteld van 
een eventuele boete. Dat geldt uiteraard ook 
voor bezitters van landbouwvoertuigen, trai-
lers voor paarden, caravans of andere voer-
tuigen die binnen deze categorie vallen.  De 
nummerplaten van hun voertuigen worden 
opgeslagen in een zogenaamde ‘white list’.  
Voertuigen van de ‘white list’ worden door de 
camera’s herkend en krijgen geen boete. 

Informatie
Het stadsbestuur wil de Hoogstraatse on-
dernemers uitgebreid en tijdig informeren 
over de adviesroutes en de vrachtwagenslui-
zen. Specifiek voor tuinders en landbouwers 
is er een infomoment bij Coöperatie Hoog-
straten (Kempenzaal) op 28 september om 
20.00 uur.  Alle Hoogstraatse ondernemers 
en geïnteresseerde burgers zijn uitgenodigd 
op dinsdag 3 oktober om 20.00 uur in het 
stadhuis. Indien nodig, komt er ook een der-
de infosessie.

Iedereen is welkom, maar wordt vriende-
lijk verzocht zich in te schrijven zodat we 
een zicht hebben op het aantal aanwezi-
gen. Inschrijven kan met een mailtje naar 
pz.noorderkempen.verkeersconsulent@
police.belgium.eu waarin u het aantal per-
sonen vermeldt dat op het infomoment aan-
wezig zal zijn.

Informatievergadering
voor ondernemers met vestiging in Hoogstraten
•  Dinsdag 3 oktober om 20.00 uur
• Administratief centrum - Zaal De Welgezinde
   Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
• Lokale ondernemers met vestiging in Hoogstraten
•  Inschrijven via 
 pz.noorderkempen.verkeersconsulent@police.belgium.eu

Meer info:
www.hoogstraten.be/adviesroute 
mobiliteit@hoogstraten.be | 03 340 19 75

Meer Meerle
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Vanaf oktober kan u in de hoofdbibliotheek 
van Hoogstraten een kempenhuisje vinden. 
Dit  huisje, ontworpen door scenograaf Dries 
Otten, toont niet alleen het boek Kempenat-
las, maar ook beeldmateriaal van Filip Dujar-
din uit archieven, aangepast aan de locatie. 
Een informatieve brochure geeft meer infor-
matie over het project Kempenatlas.

Kempenatlas telt twaalf thematische kaar-
ten van de Kempen, die een inzicht geven in 
de ruimtelijke ontwikkeling en de toekomst-
mogelijkheden van deze regio. Het werk van 
kunstenaars Karl Philips, Chloé Dierckx, 
Sofie Van der Linden en Filip Dujardin toont 
verborgen zaken zoals vergeten handelsrou-
tes, persoonlijke geschiedenissen en men-
tale ruimtes. Ook Hoogstraten komt uitge-
breid aan bod met onder meer het Begijnhof 
en het Gelmelslot.

  Kempenatlas

 Hoogstraten schrijft

Ontdek Hoogstraatse 
auteurs
De bibliotheek organiseert op 
zaterdagvoormiddag 14 okto-
ber een literaire verwendag, 
“Hoogstraten schrijft!” Hoog-
straatse auteurs presenteren 
hun werk. Zo ontdekt u o.a. 
het jonge fantasytalent Joa-
chim Rombouts. Lief Van Op-

stal neemt u mee naar het oude Edinburgh. Of laat u zich 
liever leiden door verhalenvertelster Thirza Meta? Ook de 
verhalen van Leslie Brosens, Cis Huybrechts en Piet Van 
Deun staan garant voor een boeiende reis, met daarbij aan-
dacht voor het Hoogstraatse erfgoed.

Houd de Facebookpagina van de BiB en de affiches in de 
gaten om te zien welke auteurs aanwezig zullen zijn!
U hebt ook de mogelijkheid om boeken te laten signeren. 
Voor de kinderen zijn er heel wat leuke activiteiten voor-
zien. U krijgt een welkomstgeschenkje en er zijn hapjes en 
drankjes voorzien.

Zaterdag 14 oktober van 9.00 tot 12.00 uur | hoofdbiblio-
theek Hoogstraten | gratis | inschrijven niet nodig

  Infomoment Digidak: vrijwilligers en verenigingen

Vindt u Digidak een leuk en leerrijk initiatief en wilt u uw steen-
tje bijdragen? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Daarom 
organiseert Digidak zowel voor verenigingen als voor mogelijke 
vrijwilligers een speciaal infomoment op dinsdag 10 oktober 
van 11.00 tot 12.00 uur in de hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b, 
Hoogstraten.

Digidak richt laagdrempelige computercursussen in. Alle info 
over deze cursussen vindt u op http://www.digidak.be/digidak-
hoogstraten-bibliotheek of u kan terecht op een van de drie 
leslocaties:

- Hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b, Hoogstraten
- Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
 Hoogstraten
- Buurthuis Hazenweg 4/2, Meerle

  Kinder- en jeugdjury infosessie

Zin in een spannend verhaal over een 
moordenaar in Praag of over de maffi-
afamilie Oudbloed? Of ga je liever met 
Marc De Bel en zijn Nelle op zoek naar 
blankgoud? Sluit je dan aan bij de lees-
groepen van de Kinder- en Jeugdjury. Er 
zijn drie leesgroepen, gebaseerd op de 
leeftijd van de juryleden, nl. 10 tot 12 
jaar, 12 tot 14 jaar en 14 tot 16 jaar.

Van oktober tot april lezen we 8 boeken. 
Vier keer komen we met alle juryleden 
van jouw leeftijd samen om twee boe-
ken te bespreken. Daarna stelt ieder 
jurylid zijn eigen top 8 op. Uiteindelijk 
komen we zo te weten welk boek de 
Hoogstraatse jury het beste vond. Bo-
vendien telt je stem ook mee voor de 
nationale jeugdjury.

Meer info: 
woensdag 4 oktober om 13.30 uur in de 
hoofdbibliotheek op de Lindendreef - 
gratis



Bijkomende subsidies
In 2014 verwierf Hoogstraten met de oprich-
ting van het GC een Vlaamse subsidie van 
zo’n 75.000 euro. De voorbije zomer greep 
de Hoogstraatse cultuurdienst de kans om 
in te tekenen op een andere subsidiestroom. 
Na een uitvoerig plaatsbezoek van een visi-
tatiecommissie van Vlaanderen kende de 
Vlaamse regering een bijkomende cultuur-
subsidie toe aan het GC van 121.000 euro.
Vanaf 2018 zal Hoogstraten dus jaarlijks 
zo’n 196.000 euro ontvangen via het Ge-
meentefonds voor de ontwikkeling van haar 
cultuurbeleid en cultuurinfrastructuur. 

Toekomstplannen GC
Sinds het najaar van 2016 voeren we een 
grootschalige studie uit naar de toekomst 
van het GC. 
Van januari tot juni 2017 is in Hoogstraten 
een uitgebreide bevraging gebeurd bij de 
verenigingen naar hun infrastructuurbehoef-
ten inzake cultuur. Verder heeft het stadsbe-
stuur ook onderzocht welke positie het GC 
Hoogstraten dient in te nemen in de regio. 
Het eindrapport werd in juli voorgesteld aan 
het college en de conclusies werden in sep-
tember gepresenteerd aan betrokken ad-
viesraden en beheersorganen. Het rapport 
zal als basis dienen voor de ontwikkeling 
van concrete scenario’s en concepten. Be-
slissingen van het schepencollege daarover 
mogen verwacht worden in het najaar. 

Seizoen 2017-2018
Ondertussen blijft de cultuurdienst druk in 
de weer met het samenstellen van een in-
teressant aanbod voor het GC.  We brengen 
graag het nieuwe seizoen nog eens onder de 
aandacht. Met 11 podiumvoorstellingen en 
12 films is er weer een mooie mix van voor-
stellingen voor jong en oud. 

Bestel uw tickets op www.gchoogstraten.be!

GC Hoogstraten 
werkt aan 
de toekomst
In 2014 kondigde het stadsbestuur de komst aan van het 
Gemeenschapscentrum Hoogstraten. Ons kleine cultu-
rele centrum stelt culturele infrastructuur ter beschik-
king aan inwoners, verenigingen en organisatoren van 
Hoogstraten, zodat een aanvullend cultuuraanbod kan 
worden geboden. 

GEZOCHT:
gemotiveerde amateurkunstenaars
Wij zoeken gemotiveerde amateurkunstenaars die mee de 
schouders onder de Week van de Amateurkunsten (WAK) 2018 
willen steken. Dit is dé kunstweek van Vlaanderen en Brussel; 
ze vindt plaats van vrijdag 27 april t.e.m. zondag 6 mei 2018.

Onder begeleiding van de cultuurdienst zullen ze werken rond 
het jaarthema van de WAK en een lokale vertaling naar Hoog-
straten maken. In 2018 is het thema ‘KUNST BUITEN’. Hebt u 
zin om de WAK in Hoogstraten mee vorm te geven? Kan u zich 
in de periode oktober – april vrijmaken voor enkele vergaderin-
gen? Geef u dan snel op bij de cultuurdienst!
cultuur@hoogstraten.be | 3 340 19 57
Inspiratie nodig? http://www.wak.be/inspiratie
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Plant een struik!
Naar jaarlijkse gewoonte verkoopt 
Natuurpunt Markvallei met de steun 
van het stadsbestuur streekeigen 
plantgoed. Er is een aanbod van ver-
schillende fruitbomen, struiken zoals 
beuk of struiken met veel bloemen of 
bessen en interessante planten voor 
bijen en vlinders. U kan ook tuinpak-
ketten (30 planten) geschikt voor een 
de aanplant van een haag of vogel-
bosje bestellen aan een voordelige 
prijs. 
Streekeigen plantgoed is minder 
ziektegevoelig en aangepast aan ons 
klimaat. De planten hebben hierdoor 
betere groeikansen.

Wilt u plantgoed bestellen? 
U kan de bestellijst verkrijgen bij 
de milieudienst, in het bezoekers-
centrum De Klapekster of invullen 
op https://www.hoogstraten.be/
bouwen-en-wonen/leefmilieu/plant-
goedactie. Alle bestellingen moeten 
binnengebracht worden voor 20 ok-
tober 2017. De opbrengst van de ac-
tie gaat naar de natuurgebieden in 
Hoogstraten.

Meer info | Milieudienst Hoogstraten 
| milieu@hoogstraten.be | 03 340 19 
43

Nieuws 
van het containerpark

• Op woensdag 11 oktober voeren de medewerkers van IOK Afval-
beheer van 9 tot 12.00 uur weer actie op het containerpark van 
Hoogstraten. Als u op deze dag uw gebruikte frituurolie en -vet 
naar het containerpark brengt, kan u meedoen aan een mooie 
wedstrijd. Uit alle deelnemers wordt een winnaar getrokken die 
een spiksplinternieuwe friteuse krijgt! 

• Van oktober tot en met december kan u al uw herfstbladeren  
gratis kwijt op het containerpark. De bladkorven in uw straat zijn 
enkel bestemd voor gevallen bladeren op de straat, niet voor de 
bladeren uit uw tuin.

Everzwijnen rukken oprukken op
Everzwijnen komen sinds 2005 steeds vaker voor in Vlaanderen. 
Ook in Hoogstraten zijn er intussen enkele gesignaleerd. Omge-
ploegde weides, vraatschade, kans op overdracht van wildziek-
tes naar varkens, een verhoogd risico op aanrijdingen… kunnen 
de gevolgen zijn van hun aanwezigheid. 

De bestrijding van de everzwijnen wordt afgestemd in overleg 
met het Agentschap voor Natuur en Bos, de wildbeheereenhe-
den, de gemeente, natuurverenigingen en landbouworganisa-
ties. Voor Hoogstraten is afgesproken dat er een nultolerantie 
geldt.

De kans  dat u in Hoogstraten een wild zwijn tegen het lijf loopt, 
is miniem, omdat het dier vooral ’s nachts actief is. Van nature 
zijn ze schuw en teruggetrokken, dus is de kans op agressie ui-
termate klein. Als u toch een everzwijn tegenkomt, benader dan 
in geen geval het dier.

Om de populatie in kaart te brengen en snel en effectief gepaste 
maatregelen te nemen vragen om uw medewerking. Geef mel-
dingen van everzwijnen (of sporen ervan) onmiddellijk door de 
wildbeheereenheid (WBE) actief in de regio waar waarnemingen 
gebeurd zijn. Verwittig ook het meldpunt van de gemeentelijke 
website (www.hoogstraten.be/meldingen) of de milieudienst 
op 03 340 19 43 of milieu@hoogstraten.be. U vindt de contact-
gegevens van de verschillende WBE’s terug op onze website: 
www.hoogstraten.be/hinderlijkedieren.
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Hoe kan ik mij inschrijven? 
U kan zich online inschrijven via de website 
www.samengaanwegroener.be tot en met 
10 oktober 2017. Zorg ervoor dat u tijdens 
het inschrijven een laatste eindafrekening 
(12 maanden) bij de hand heeft. Of bel naar 
het gratis nummer 0800 21 134.

Lukt het inschrijven niet online, dan kan 
u van 25 september tot en met 6 oktober 
langskomen op het stadhuis tijdens de ope-
ningsuren van het administratief centrum.

Na de veiling op 11 oktober krijgt u vanaf 
27 oktober een persoonlijk aanbod. Dit ver-
gelijkt meteen de veilingresultaten met de 
huidige energietarieven die leveranciers 
bieden. Pas dan beslist u of u op het nieuwe 
aanbod ingaat. 

Meer info: Woonloket Hoogstraten | wo-
nen@hoogstraten.be | 03 340 19 19

Uw energiefactuur
Het woonloket van Hoogstraten ontvangt tij-
dens deze periode heel wat vragen van onze 
inwoners over de energiefactuur. We zetten 
alvast voor u een aantal weetjes over de 
energiefactuur op een rijtje:

• Wat is een jaarafrekening en wat is het ver-
schil met de voorschotfactuur?

 De jaarafrekening is gebaseerd op een 
meteropname die jaarlijks gebeurt door 
ofwel een meteropnemer of door uzelf.
Daarom stuurt de netbeheerder Eandis 
tweejaarlijks een meteropnemer. Een 
afrekening dient om het verschil te cor-

rigeren tussen uw betaalde voorschotten 
(gebaseerd op een geschat verbruik) en de 
kosten voor uw werkelijk verbruik.

• Wat betaal ik voor energie? 
 De prijs voor gas en elektriciteit op uw fac-

tuur bestaat uit verschillende onderdelen: 
de energieprijs voor de energieleveran-
cier, de nettarieven voor de netbeheerder 
en de heffingen. Deze onderdelen staan 
ook zo vermeld op uw factuur.

• Heb ik een hoog verbruik? 
 Zoek op uw factuur naar het totaal ver-

bruik (enkelvoudig tarief of piek/dal) in 
kWh, over een meetperiode van één jaar. 
Het elektriciteitsverbruik van een alleen-
staande bedraagt gemiddeld 600 kWh. 
Een gemiddeld Vlaams gezin met 2 ouders 
en 1 kind verbruikt 3.500 kWh elektriciteit 
per jaar. Als er ook verwarmd wordt met 
elektriciteit, kan het verbruik hoger zijn. 
Als u meer dan 3.500m³ aardgas verbruikt, 
dan heeft u een hoog aardgasverbruik.
Wilt u uw energiecontract vergelijken met 
andere tarieven? Dat kan heel gemakkelijk 
op de website van de Vlaamse Regulator 
voor de Elektriciteits- of gasmarkt (VREG)

Meer infoMeer info
• www.vreg.be | info@vreg.be  
• Bel elke werkdag van 9 tot 19.00 uur 

gratis naar 1700.

Samenaankoop
groene energie

Wilt u besparen op uw energiefactuur? En wilt u daarbij ook uw steentje bij-
dragen tot het milieu?  Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom 
en gas van de provincie Antwerpen. Ook onze stad steunt dit initiatief.
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Van Aertselaerplein 
wordt heraangelegd

De langverwachte heraanleg van het Van 
Aertselaerplein gaat dit najaar nog van  
start. De precieze startdatum kunnen we 
nog niet meegeven, omdat dit afhankelijk is 
van de planning van de aannemer die voor 
deze werken zal worden aangeduid. Dit voor 
Hoogstraten belangrijke plein krijgt een 
nieuw wegdek. Het busperron zal worden 
opgeschoven en komt aan de rand van de 
weg te liggen. Er komen zes extra parkeer-
plaatsen bij en het nieuwe plein wordt aan-
genamer gemaakt met bomen en groen.

Werken uitbreiding De Kluis 
gaan van start

Vanaf 2 oktober start IOK i.s.m. de nuts-
maatschappijen met de aanleg van de in-
frastructuur voor de uitbreiding van indu-
striezone Kluis Z1. Om de aansluiting met de 
huidige zone in orde te brengen, moet men 
eerst het kruispunt tussen de Industrieweg 
en de Heuvelstraat aanpakken. Dit kruispunt 
zal dan ook een tijdlang worden afgesloten 
voor alle verkeer.

Zo kunnen leidingen en dergelijke verbon-
den worden met de bestaande infrastruc-
tuur. Eind oktober zou dit gedeelte van de 
werken moeten afgerond zijn en is verkeer 
weer normaal mogelijk in de hele zone. De 
bedrijven blijven in deze periode uiteraard 
steeds bereikbaar via de Sint-Lenaartseweg 
of de Hinnenboomstraat.

De aansluiting van de nieuw aan te leggen 
weg met de Hinnenboomstraat zal in twee 
fasen verlopen. Hiervoor zal telkens één 
rijhelft van de Hinnenboomstraat worden 
afgesloten, maar blijft de doorgang van het 
verkeer de hele tijd mogelijk.

De nieuwe infrastructuur zou tegen de 
tweede helft van 2018 klaar moeten zijn, 
inclusief een warmtenet op het grootste  
gedeelte van de zone. 

Bedrijven kunnen zich ondertussen nog 
kandidaat stellen om zich op de zone te 
vestigen. Momenteel zijn er al meer dan 50 
bedrijven aangemeld en worden de eerste 
percelen aan de gegadigde bedrijven toe-
gewezen door het stadsbestuur en IOK.

Ontwikkeling Kloostersite Meer 
kan beginnen

De laatste handtekeningen zijn gezet voor 
de erfpachtovereenkomsten van de gebou-
wen van de Kloostersite in Meer. Dat wil 
zeggen dat voor alle gebouwen een invul-
ling is gevonden en dat de plannen kunnen 
worden ingediend. . De site zal er compleet 
anders uitzien tegen 2020. Er komen onder 
andere 17 sociale woningen en kantoren. In 
de historische grote zaal komt een lokaal 
dienstencentrum van het OCMW. Daarvoor 
is een definitief akkoord afgesloten tussen 
het OCMW en vzw Klooster Meer. De eerste 
werken zijn voorzien voor eind dit jaar of 
ten laatste begin 2018. 

Hoogstraten in de steigers
De komende maanden staan er in Hoogstraten heel wat werken op stapel. 
Een aantal reeds lang aangekondigde bouwwerken en wegeniswerken gaan 
in uitvoering. We geven u graag een overzicht:
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Stellingen rond 
Sint-Katharinakerk
De opdracht voor de restauratie van de toren van de Sint-
Katharinakerk is toegekend aan THV Monument Goedleven. 
Er komt straks een gigantische stelling rondom de kerktoren, 
die zal reiken tot aan het dak. Die stelling zal worden opge-
trokken in het laatste kwartaal van 2017, een precieze datum 
was nog niet bekend bij het ter perse gaan van Info’zine. De 
glasramen worden geconserveerd en krijgen een bescherm-
de beglazing. 

De kerktoren krijgt een nieuwe gevelbekleding. Ook de be-
ton- en dakstructuur, de dakbedekking, het schrijnwerk en 
het torenuurwerk worden onder handen genomen. De Sint-
Katharinakerk blijft tijdens de werken open voor de eredien-
sten en andere activiteiten.

Rolstoelvriendelijke wandelroute
 
De aanleg van de rolstoelvriendelijke wan-
delroute is in volle gang. Zonder onver-
wachte problemen zal de route in de loop 
van oktober af zijn. De wandelroute begint 
aan het woonzorgcentrum Stede Akkers en 
loopt via de Wereldakker, de Gravin Elisa-
bethlaan, de Dokter Versmissenstraat, de 
Buizelstraat en de Vrijheid weer terug naar 
het woonzorgcentrum. 

Het is de bedoeling dat rolstoelgebrui-
kers en hun begeleiders comfortabel een 
wandeling doorheen Hoogstraten kunnen 
maken, zonder te worden gehinderd door 
opstaande stoepranden of kasseistroken. 
Daarvoor moeten stukken fietspad opnieuw 
worden aangelegd en worden  zebrapaden 
toegankelijker gemaakt. 
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Bewegen 
Op Verwijzing 
helpt onze inwoners 
meer bewegen
De regio Hoogstraten – Rijkevorsel is ge-
start met het project ‘Bewegen Op Verwij-
zing’, een initiatief van het Vlaams Insti-
tuut Gezond Leven, dat wordt gesteund 
door de Vlaamse overheid. Dankzij dat 
project krijgen de huisartsen van Hoog-
straten en Rijkevorsel de mogelijkheid 
om mensen met een gezondheidsrisico 
door te verwijzen naar een beweegcoach. 
Die coach helpt de doorverwezen patiën-
ten om meer te bewegen.

De doorverwezen patiënten krijgen van 
de coach een beweegplan op maat. De 
coach helpt hen op weg en motiveert 
hen. Dankzij Bewegen Op Verwijzing pro-
fiteert de deelnemer van heel lage tarie-
ven. Hij betaalt de coach slechts 5 euro 
per kwartier voor een individuele sessie 
en 1 euro per kwartier voor een groeps-
sessie. Hebt u recht op een verhoogde 
tegemoetkoming? Dan krijgt u een extra 
korting. 

In onze regio zijn twee coaches aan de 
slag om deelnemers te begeleiden: Lieve 
De Kinderen en Beate Hofkens (te contac-
teren op hoogstraten.rijkevorsel@bewe-
genopverwijzing.be).

Meer info:
Sportdienst | 03 340 19 51 
sport@hoogstraten.be 
www.hoogstraten.be/
bewegenopverwijzing

Stook gezond
Steekt u graag een open haard of houtkachel aan, nu de win-
ter voor de deur staat? Vergeet dan uw gezondheid en die 
van uw buren niet. Rook is namelijk ongezond. Het is bij wet 
verboden om gevernist, geverfd of geïmpregneerd hout te 
verbranden. Hetzelfde geldt voor triplex, vezelplaat of andere 
samengestelde houtproducten. Gebruik enkel onbehandeld 
en droog hout en houd rekening met volgende tips:

• Verlucht steeds de ruimte waarin u stookt. Zo zorgt u voor 
de aanvoer van voldoende zuurstof en vinden schadelijke 
stoffen makkelijk de weg naar buiten.

• Zorg dat uw schoorsteen schoon is en goed trekt.
• Laat u adviseren door een vakman en kies voor een verbran-

dingstoestel met een zo volledig mogelijke verbranding.

Meer info op www.stookslim.be



1. Koffiekrant
Op dinsdag en woensdag organiseren we 
telkens de Koffiekrant tussen 10 en 12 uur 
in samenwerking met de bibliotheek. Dank-
zij onze vrijwilligers kan u er een babbeltje 
doen en de krant of een tijdschrift lezen bij 
het genot van een tas koffie of thee of een 
frisdrank. Alchol wordt in de voormiddag 
niet geschonken.

2. Dorpsrestaurant
Op woensdag 4 oktober dekken onze vrij-
willigers voor het eerst de tafels van het 
dorpsrestaurant. Hier wordt elke woensdag 
van 12 tot 13 uur een volledig middagmaal 
opgediend met soep, hoofdschotel en des-
sert. Dit kost 6,20 euro en reserveren doet u 
uiterlijk de woensdag voordien om 16.00 uur 
via het onthaal (zie onderaan).  Waar moge-
lijk helpen we ook met de organisatie van 
vervoer van en naar het dorpsrestaurant. 
Vraag ernaar bij uw reservatie.

3. Dienstverlening
Woont u graag zelfstandig thuis maar wor-
den sommige dingen minder vanzelfspre-
kend? Vaak kan een beetje hulp een heel 
verschil betekenen. Het is dan goed om we-
ten dat er elke woensdagnamiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur in Meerle ook een profes-
sionele medewerker van het dienstencen-
trum aanwezig is. Die kan helpen met advies 

over thuiszorg en het dienstenaanbod in 
Hoogstraten. Spreek hem/haar gerust aan.

4. Activiteiten
Op woensdagnamiddag blijft de bar van 13 
tot 16 uur open. Er worden dan ook activi-
teiten georganiseerd. Lees daarvoor goed 
de Centrumkrant van Stede Akkers. Hierin 
staat een maandkalender. Voor de maand 
oktober 2017 staan volgende dingen op het 
programma:

-  04/10 13.00 uur: volksspelen (gratis) 
-  11/10 12.00 uur: onthaal mantelzorgers   

 (op uitnodiging) - vanaf 15.00 uur: 
vrije toegang

-  18/10:  12.00 uur project Lichtpunt voor al-
leenstaande 75-plussers (op uitnodiging) 
- vanaf 14.00 uur vrije toegang

- 25/10 13.00 uur: vrije toegang
                14.30 uur: Ciné Nostalgie 
- 31/10 13.30 uur: bloemschikken Allerheili-

gen (vooraf inschrijven) 

Dienstencentrum Stede Akkers komt naar Meerle

Een plek voor iedereen
Dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten bestaat vijf jaar en spreidt nu 
zijn vleugels uit naar Meerle. U bent er welkom in de lokalen van Chiro St-Jan. 
Vrijwilligers uit Meerle en OCMW-personeel zorgen voor het onthaal. Na de 
kennismakingsdagen op 26 en 27 september is Stede Akkers in Meerle elke 
week open op dinsdagvoormiddag en woensdag (werkdagen). Waarvoor kan 
u bij ons terecht?

LDC Stede Akkers | dienstencentrum@hoogstraten.be
•    Meerle: Ulicotenseweg 2 |  0472 18 26 83 | 
Onthaal (woensdag) 14.00 tot 16.00 uur.
• Hoogstraten: Jaak Aertslaan 4 | 03 340 16 30 |  
   Onthaal (werkdagen)  9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur.

ContactgegevensContactgegevens



TERUG
blik

1. Hoogstraten in groenten & bloemen beleefde zijn 19de editie. Ontwerpers, stadsdiensten en vrijwilligers zorgden 
weer voor een prachtige openluchttentoonstelling die op 16, 17 en 18 september tienduizenden bezoekers naar de Vrij-
heid lokte. Proficiat aan alle medewerkers. 2. 220 mensen luisterden op 24 augustus ademloos naar topauteur Lize 
Spit en VTM-journalist Patrick Van Gompel tijdens ‘Schrijvers op Stal’.  De originele locatie, het aardbeibedrijf van Steve 
Schrijvers, zorgde voor een leuk extraatje. 3. Op 1 september werd de nieuwbouw voor de school in Wortel in gebruik 
genomen. De lokalen bieden een nieuwe stek voor kinderopvang Stekelbees en creëren extra ruimte en mogelijkheden 
voor de school. 4. De spel- en sportactiviteiten in de Venhoef tijdens de zomer waren een geweldig succes. Maar liefst 134 
verschillende kinderen hebben minstens 1 keer deelgenomen. Kijk uit naar 31 oktober, dan is er een Halloween-activiteit.

1

1

1

1
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Winnaar fotowedstrijd
Kalinka Gladinez uit de Heimeulenstraat in Meerle 
heeft gezien dat bovenstaande foto getrokken is in 
Meersel-Dreef, op de hoek van de Nieuw Dreef en de 
St. Annastraat. Zij wint een cadeaubon van Toerisme 
Hoogstraten.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 20 oktober naar de com-
municatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per ge-
zin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een on-
schuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO

3
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Hoogstraten zet 
duurzaam ondernemen 
in de kijker
Special Fruit zet samen met een 330-tal Bel-
gische bedrijven, NGO’s, instellingen en 
overheidsdepartementen in op duurzaam-
heid. De 17 duurzame ontwikkelingsdoel-
stellingen van de Verenigde Naties zijn de 
leidraad. Enkele voorbeelden van acties: 
Special Fruit wil tegen 2020 100% duurzame 
geteelde groenten en fruit verhandelen. Zij 
willen 20% minder CO²-uitstoot realiseren 
door in te zetten op zeetransport en via de 
koude keten tegen 2018. Ook zetten we 
sterk in op minder afval, op vlak van verpak-
king als vermindering van voedselverlies. 

Meer info:
http://thesihift.be
https://www.specialfruit.com/nl/mvo

We voorzien in ieder Info’zine plaats voor het themajaar GRENZELOOS. 
We zoeken naar grenzen die we willen overstijgen. Iedere maand zetten we een 
grenzeloze inwoner van Hoogstraten in de kijker.

Mango’s uit Senegal
Special Fruit heeft de voorbije jaren in 
verschillende landen organisaties van 
kleine lokale producenten ondersteund 
om toegang te krijgen tot de markt.  De 
landbouw staat immers voor een dub-
bele uitdaging: de bevolking voeden 
en landbouwers een menswaardig in-
komen bezorgen dat hen in staat stelt 
hun gezin te onderhouden en hun 
productie op een duurzame wijze voor 
te zetten. Om dit te realiseren moeten 
alle spelers in de keten van productie 
tot consumptie samenwerken. François 
Maes (stichter van Special Fruit) nam 
persoonlijk het voortouw om verschil-
lende Belgische spelers bij elkaar te 
brengen en samen met mangoprodu-
centen en alle andere betrokkenen in 
Senegal te evalueren hoe deze heerlij-
ke vrucht kan bijdragen tot een leefbare 
toekomst voor de lokale boer.

Senegal

-  15.100.000 inwoners
-  51,9% van de bevolking leeft in armoede
-  55,7% van wie ouder is dan 15 jaar is geletterd
-  de levensverwachting van een pasgeborene is 66,9 jaar
-  47,2 van de 1.000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
-  behoort tot de landen met een gemiddelde 
 Human Development Index (162ste plaats op 188 landen)

Meer info: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/



In dit nummer
3 enquête

4 armoede

6 berichten

8 toerisme

10 verkeer

12 BiB

13 lokale economie

14 wonen en milieu

16 in de steigers

18 gezondheid

20 terugblik

22 grenzeloos

23 stadhuis

24 armoede

Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Werkten mee 
 Redactie:  T. Rombouts, R. Van Aperen 
 R. Pijpers, J. Cools, I. Brosens,
  J. Verlinden, H. Goossens, 
 L. Martens, J. Desoete, P. Van 

Dijck, P. Van Deun, J. Paulussen, 
C. Van den Bogaert , G. Muësen 
en B. Sterkens.

V.U. :         T. Rombouts, R. Van Aperen

Noodhulp
Brand/Dringend ziekenvervoer 100/112
Politie 101
Politie administratie 03 340 88 00 
Brandweerkazerne 
- Niet-dringend ziekenvervoer 
   en administratie  03 314 32 11
Hidrosan (riolering) 0800 90 300 
Anti-gifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten  03 482 46 06 

Wachtdiensten
Dokters   014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969  
Apothekers 0903 99 000

Zitdagen
-  Huisbezoekenteam - medewerker oude-

ren: elke maandag van 13.30 tot 15 uur en 
elke 1ste maandag van de maand  van 18 
tot 19.30 uur. Ze is te bereiken op  GSM 
0474 47 11 44 of via e-mail: ouderenhoog-
straten@gmail.com

-  FOD Sociale Zekerheid
 2de woensdag van de maand 
 van 09.30 uur tot 10.30 uur

Vragen
Administratief centrum
Vrijheid 149 03 340 19 11
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

stadhuis 23

Onze nieuwe dienstverlening 
stap voor stap

Stap 1
Wanneer u binnenkomt in de inkomhal 
van het stadhuis, gaat u naar de ticket-
zuil. Daar geeft u aan voor welke dienst 
of product u langskomst.

Stap 2
De ticketzuil geeft u een wachtnum-
mer. Begeef u naar de wachtruimte en 
neem plaats op één van de stoelen.

Stap 3
Het computerscherm in de inkomhal 
vertelt u aan welk loket één van onze 
medewerkers u zal verderhelpen. 

Stap 4
Ga binnen in het loket. Onze medewer-
ker zit al op u te wachten. U kan in alle 
rust en privacy uw vraag stellen of uw 
product ophalen.

Stap 5
Weet u niet precies bij welke dienst 
u terechtkan met uw vraag of vindt 
u onze ticketzuil onduidelijk? Geen 
probleem, de medewerkers aan onze 
onthaalbalie helpen u graag verder en 
bezorgen u met veel plezier een ticket.

Wat brengt de toekomst?
1. In de maand oktober breiden we onze dienstverlening bij het onthaal verder 

uit met een snelloket. Dit loket behandelt alle vragen en bezoeken die min-
der dan 5 minuten in beslag nemen. Zoals bijvoorbeeld het opvragen van 
een attest of het afhalen van een rijbewijs. 

2. Eind dit jaar bieden we u de mogelijkheid om op afspraak langs te komen. 
Dit heeft als voordeel dat het ook buiten de openingsuren van de loketten 
kan. Bovendien hoeft u dan niet te wachten.

Aan onze openingsuren verandert er niets. U kan de openingsuren 
van ons administratief centrum steeds raadplegen via onze website  
www.hoogstraten.be. 



Inschrijven | meer info
socialedienst@hoogstraten.be
03 340 16 00 of 03 340 16 01

Muzikale avondMuzikale avond
Samen tegen Samen tegen armoedearmoede

17 okt. 2017 - 19.30 uur 17 okt. 2017 - 19.30 uur 

met o.a.Guido Belcantomet o.a.Guido Belcanto
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 (deuren open 18.45 uur) (deuren open 18.45 uur)
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- Inkom 5 euro- Inkom 5 euro
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