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Beste lezer,

Uw veiligheid ligt ons nauw aan het hart. Om uw veilig-
heid te blijven garanderen in een meer complexe maat-
schappij en een wijzigend politielandschap moeten wij 
onze politiediensten versterken. De afgelopen jaren 
hebben we geïnvesteerd in de organisatiestructuur om 
te komen tot een meer efficiënte werking met de inzet 
van meer moderne hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld 
camera’s. Daarbovenop gaan we inzetten op extra 
personeel. Meer mensen om de stijgende verwach-
tingen van de bevolking te kunnen inlossen en nog 
dienstbaarder te zijn voor u. Op korte termijn zullen 6 
en op middellange termijn 11 extra politiemensen het 
mogelijk  maken om de interventieploegen meer flexi-
bel in te zetten. Wanneer er bijvoorbeeld veel wonin-
ginbraken plaatsvinden, kunnen er extra inspecteurs 
ingezet worden om meer gericht te patrouilleren. Er 
kunnen meer verkeerscontroles georganiseerd worden, 
met extra aandacht voor alcohol en drugs in het ver-
keer of snelheidsovertredingen. Maar we kunnen ook 
extra patrouilles inzetten op plaatsen waar overlast 
wordt gemeld. Als voorzitter van de politiezone Noor-
derkempen, ben ik blij dat wij samen met Rijkevorsel 
en Merksplas deze stap kunnen zetten om zo de veilig-
heid in onze zone te verhogen.

Dat uw veiligheid voor ons centraal staat, mag blijken 
uit diverse acties die het stadsbestuur voortdurend 
opzet samen met de politie, maar ook met u, de bur-
ger. Ik neem graag van deze gelegenheid gebruik om 
nog eens onze buurtinformatienetwerken (BIN’s) in 
de kijker te zetten.  Bent u al aangesloten?  Door deze 
samenwerking tussen politie en burgers kunnen we 
diefstallen voorkomen en inbrekers beter natrekken. 

Voorwoord...

Onze zone is gevoelig voor inbraken. Elke inbraak is mi-
serie en vaak vooral op emotioneel vlak.  Het is meestal 
niet evident om bruikbare sporen te vinden die naar 
de dader(groep) leiden. Maar ik kan u verzekeren dat 
onze recherchediensten hun uiterste best doen. Onze 
investeringen in camera’s blijken te lonen, want dankzij 
de camera’s zijn reeds daders van inbraken binnen en 
buiten onze zone opgepakt.

Ook verkeersveiligheid staat hoog op onze agenda. 
Daarom ondertekenden wij vorig jaar met overtuiging 
het SAVE-charter. SAVE staat voor Samen Actief voor Vei-
lig verkeer. Dit charter bevat 7 engagementen die de ver-
keersveiligheid voor de kinderen moet verbeteren door 
álle weggebruikers aan te zetten tot een voorzichtigere 
verkeershouding. Inderdaad, veilig verkeer kan maar 
gerealiseerd worden als iedereen hieraan meewerkt. We 
moedigen mensen aan om zichzelf zichtbaar te maken 
in het verkeer, zeker in het donker. Weginfrastructuur 
wordt aangepast om tot een veiligere inrichting te ko-
men. Maar ook als bestuurder in onze auto moeten we 
opletten en rekening houden met onze omgeving of - als 
we kunnen - misschien een keertje meer onze fiets ne-
men. Alleszins alvast mijn goed voornemen voor 2018!

Ik merk dat ik nog zoveel wil vertellen over het vei-
ligheidsbeleid, maar de ruimte is beperkt. Om af te 
sluiten wil ik dan toch nog één project in de kijker zet-
ten: ‘School-Straten’. Hiermee kijken we met een frisse 
kindvriendelijke bril naar de omgeving van de acht 
basisscholen in Hoogstraten. Hoe ervaren kinderen de 
omgeving van hun school? Is het er veilig?  Is het dui-
delijk waar ik mag lopen en waar niet? Kinderen zien de 
dingen soms anders dan wij volwassenen, maar het is 
verwonderlijk hoe goed zij situaties kunnen inschatten 
en ook creatieve ideeën hebben om zaken te verbete-
ren. Lees er alles over in dit magazine op pagina 4 en 5 
en op www.hoogstraten.be/school-straten.

Mijn tekstruimte is op, maar de goesting om samen met 
jullie verder te werken aan een veilig Hoogstraten is 
zeer groot. Hopelijk springt u ook mee op de kar!

Veel leesplezier,

Tinne Rombouts – uw burgemeester



Draag onze pinDraag onze pin
U bent nu hier. Maar bent u hier altijd geweest? Zocht u hier een lief? Een job? Een thuis? 
Of misschien moest u vluchten voor geweld, oorlog, uw leven? Net als miljoenen vluchte-
lingen en migranten zijn we allemaal op zoek naar een menswaardig leven. Draag onze 
pin en toon dat wij #AllemaalMensen zijn, onderweg naar beter. U kan de pin ophalen aan 
de infostand in het stadhuis of de hoofdbibliotheek in Hoogstraten.

Ook online kan u onze pin laten zien, surf naar www.11.be/allemaalmensen en deel hem 
op Facebook.

Dit jaar stelt 11.11.11 migratie en vluchtelin-
gen centraal in zijn campagne. Niet toeval-
lig, de cijfers spreken voor zich. 65 miljoen 
mensen zijn op de vlucht voor oorlog en 
vervolging. Miljoenen anderen ontvluchten 
armoede, ongelijkheid, klimaatverande-
ring… Oorzaken waar 11.11.11 elke dag, sa-
men met zijn leden, structureel aan werkt. 
Daarom vraagt 11.11.11 een rechtvaardig mi-
gratiebeleid, dat de oorzaken van migratie 
aanpakt. Dat veilige en legale migratierou-
tes aanbiedt. Een beleid dat verbindt en met 
juiste cijfers over vluchtelingen en migratie 
communiceert.

Hoe kan u 11.11.11 steunen?
Vanaf dit jaar komen onze vrijwilligers niet 
langer bij u huis aan huis aan de deur, maar 
uw steun blijft zeker welkom!

Steun onze campagne en koop wenskaar-
ten, stiften of chocolade aan de actiestan-
den bij de winkels op 10 november of doe 
een overschrijving op rekeningnummer 
BE30 0000 0000 1111. Giften vanaf 40 euro 
zijn fiscaal aftrekbaar.

“Ik zag mijn leven aan me voorbij-
gaan, wist dat het niet beter zou 
worden”
In de Nigerese woestijnstad Agadez ar-
riveren jaarlijks duizenden migranten. 
Vaak zijn onderweg hun geld en bezit-
tingen afgenomen aan de vele contro-
leposten. In Niger wachten ze tot ze de 
woestijn kunnen oversteken naar Libië 
of Algerije. Een gevaarlijke tocht waar al 
duizenden het leven lieten. De onmete-
lijke woestijn tussen Agadez en Libië is, 
net als de Middellandse Zee, een kerk-
hof geworden. Mensen worden er op 
pick-ups gezet met onvoldoende water, 
in temperaturen tot vijftig graden.  Soms 
worden ze gewoon achtergelaten door 
mensensmokkelaars.

11.11.11 sprak in Agadez met Monique 
(22 jaar, Kameroen):  “Ik heb sinds mijn 
kindertijd een zwaar gezondheidspro-
bleem. In mijn land kunnen de dokters 
me niet helpen. Hopelijk vind ik ergens 
anders wel hulp.”

Allemaal mensen, 
onderweg naar beter

11.11.11 bundelt de krachten van 60 organisaties en 
ongeveer 20.000 vrijwilligers in 330 lokale groepen. 
Zij zetten zich in voor één gezamenlijk doel: een recht-
vaardige wereld zonder armoede. Elk jaar verleent het 
stadsbestuur van Hoogstraten haar medewerking aan 
de campagne van 11.11.11.
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1  Wat wil het kind zelf?
Doorheen het project staat het kind cen-
traal: hoe beleven zij de mobiliteit rondom 
de schoolpoort? 

2  Samen uitdagingen formuleren 
    en oplossingen zoeken
Met kinderen en volwassenen formuleren 
we gezamenlijke uitdagingen per school. 
Elke school heeft immers een eigen mobili-
teitssituatie. Met de hulp van experts, zoe-
ken we samen naar oplossingen.

8 basisscholen doen mee aan uniek project
In het project School-Straten kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de 
omgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Hoe vrij kan een kind er stap-
pen, fietsen of rennen?

Met het project willen we meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving. Want is de ver-
keersinfrastructuur rond de schoolpoort eigenlijk wel tof genoeg voor het kind zelf? Bovendien willen we de uitstoot 
van CO2 en fijn stof door schoolverkeer ook verminderen.

Het project School-Straten volgt voor alle acht basisscholen in Hoogstraten hetzelfde traject:

3  Invoeren, testen en evalueren 
Kleine en grote maatregelen worden eerst 
getest. De proefopstellingen kunnen erg 
diverse vormen aannemen: van sensibilise-
rende prikacties tot structurele ingrepen die 
gedurende maanden getest worden.

4  Testopstelling geslaagd? 
     Houden zo!
Eenmaal getest volgt de evaluatie. Speciale 
aandacht gaat naar het raadplegen van kin-
deren en volwassenen en het omvormen van 
de proeven tot permanente maatregelen.
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Naar school 
met de Go Pro

Voor elke school werd door 
een professionele firma een 
film gemaakt, waarin de kin-
deren zelf vertellen hoe zij 
mobiliteit ervaren aan de 
schoolomgeving en op weg 
naar school. Een aantal van 
hen ging ook met een Go 
Pro-camera op pad, zodat 
de weg naar school werd ge-
filmd en de knelpunten dui-
delijk in beeld komen.

U kan die filmpjes bekijken 
op www.hoogstraten.be/
school-straten.

samen 
klimaatactie

nemen

verkeersveiligheid 
voor trappers
en stappers

het kind
centraal

De mening van het kind centraal

Kinderen en jongeren zijn zelf expert van hun 
leefwereld. Door interviews, bevragingen 
en beeldopnamen voor en door kinderen, 
ontdekken we hoe zij mobiliteit beleven. 
Ruim 150 kinderen in Hoogstraten formu-
leerden uitdagingen voor de schoolomge-
ving en schoven oplossingen naar voor om 
de schoolomgeving meer kindvriendelijk te 
maken. 

80% van de bevraagde kinderen komt het 
liefst met de fiets naar school. De keuze van 
het vervoer naar school wordt bij de meeste 
gezinnen door de ouders gemaakt. Het ge-
bruik van de auto of de fiets is 50/50.  

Wilt u betrokken worden bij het zoeken naar 
oplossingen voor de school van uw (klein)kind, 

kijk dan op www.hoogstraten.be/school-straten. 
U kan daar de acties per school volgen.
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Geef CO geen kans
Wist u dat er in België elk jaar 10 tot 50 mensen sterven 
door CO-vergiftiging? CO of koolstofmonoxide is een 
giftig en heel gevaarlijk gas dat u niet kan ruiken, proe-
ven, zien of voelen. CO ontstaat alleen bij toestellen 
die werken met een vlam, dus niet bij een elektrisch 
toestel. 
Laat uw verwarmingstoestellen en schouw regelmatig 
onderhouden en zorg voor voldoende ventilatie en ver-
luchting in uw woning. Gebruik liever geen mobiel ver-
warmingstoestel op gas of petroleum, zeker niet in de 
slaapkamer. Gebruikt u ze toch, doe dat dan maximum 
één uur en verlucht extra. 

Meer info:
www.koolstofmonoxide.be
www.stookzuinig.be (hier vindt u onderhoudsregels, 
wettelijke verplichtingen en erkende vakmensen)

De vrijwilligers Mathilde Van Ostaeyen en Charel 
Verheyen en stagiaire Steffi trokken op 25 augustus 
samen met enkele bewoners van het woonzorgcen-
trum naar Wortel Kolonie voor een deugddoende 
uitstap met wombats (alle-terreinrolstoelen). De 
technische diensten van de stad zorgden ervoor dat 
de wombats klaar stonden op de plaats van bestem-
ming. De bewoners genoten ervan. 

Ook u kan op stap met de wombat. Het stadsbe-
stuur heeft er immers drie in haar bezit om aan rol-
stoelgebruikers de mogelijkheid te bieden op stap 
te gaan op onverhard terrein zoals het bos of de hei.  

Ze kunnen gratis ontleend worden. 
Reserveren kan bij Toerisme Hoogstraten 
03 340 19 55  | toerisme@hoogstraten.be.

Goe bezig

Doe de testDoe de test 
Heeft u een verwarmingstoestel op gas, kolen, mazout of pe-
troleum in huis? Wilt u weten of er in uw huis CO-gevaar is? 
Zet een kruisje wanneer de uitspraak op uw woning van toe-
passing is.

 Ik zie grijze of zwarte roetafzetting op of rond het verwar-
mingstoestel. 

 Ik zie gele of oranje vlammen in de plaats van blauwe 
vlammen. 

 Ik zie condens op de ramen en ervaar veel vocht en damp 
in de woning. 

 Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig of 
vallen zelfs flauw. 

 Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, duizelig-
heid, misselijkheid en braken. 

 Ik ervaar gezondheidsklachten telkens bij dezelfde activi-
teit, zoals tijdens het afwassen, het douchen of baden. 

 Ik en mijn huisgenoten of bezoekers ervaren op hetzelfde 
moment gezondheidsklachten. 

 Ik merk dat de gezondheidsklachten verminderen als ik 
verlucht of naar buiten ga. 

 Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel het laatst 
onderhouden is door een vakman.

Resultaat 
Heeft u het vakje aangeduid van roetafzetting of de gele 
vlammen? Of heeft u meerdere vakjes aangevinkt? Laat uw 
verwarmingstoestel, boiler of schouw dan controleren door 
een vakman.
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HOOGSTRATEN

SAMEN MAKEN WE 
ONZE BUURT VEILIGER!
1 dag niet – de nationale actiedag tegen woninginbraken – 
vindt dit jaar plaats van 23 tot 29 oktober, met het hoogte-
punt vrijdag 27 oktober 2017. De nationale actiedag zal voor 
het vierde jaar op rij honderden gemotiveerde burgers, pre-
ventiewerkers, politiemensen,… op de been brengen.

Ga mee aan de slag om uw buurt veiliger te maken en dieven 
een halt toe te roepen. Zet inbraakpreventie een hele dag 
lang mee extra in de kijker!

In het kader van deze nationale actiedag tegen woninginbra-
ken nodigt de politie u uit om op vrijdag 27 oktober uw bui-
tenlicht gedurende de ganse nacht te laten branden.

In onze lokale politiezone zullen op deze dag extra patrouil-
les ingezet worden en zullen er controles op de openbare 
weg plaatsvinden.

Merkt u iets verdachts op (een onbekend voertuig, een ver-
dachte persoon), aarzel dan niet om 101 of 112 te bellen. 

Tentoonstelling rond 
duurzaam wonen 
Dit is het moment om na te denken over 
de bouwschil van uw woning en/of uw 
energieverbruik. 

Om wijs te raken uit de overvloed van 
informatie, organiseert het stadsbe-
stuur van Hoogstraten een gratis ten-
toonstelling rond energieverbruik en 
duurzaam wonen en (ver)bouwen. De 
thema’s die op een toffe en interac-
tieve manier worden aangehaald zijn 
ruimte, energie, materialen en water. 

De tentoonstelling komt vanuit Kamp 
C,  het provinciaal centrum voor duur-
zaamheid en innovatie en vindt plaats 
in De Raadzaal in het stadhuis van 
Hoogstraten. Iedereen is welkom! Op 
maandagavond 30 oktober, 6 novem-
ber en 13 november 2017 bent u wel-
kom van 18.00 tot 20.00 uur.  Voor 
scholen, gebuurten en verenigingen 
kan er steeds een afspraak gemaakt 
worden tijdens de dag of een avond. 
Hiervoor kan u contact opnemen met 
Carolien Ruts, huisbezoeker wonen/ 
projectcoördinator wijkrenovatie. Ui-
teraard kan u deze tentoonstelling gra-
tis komen bezichtigen. 

Meer info: 
carolien.ruts@hoogstraten.be
 0474 49 00 56
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Grenzeloze begeleide 
herfst- & 
winterwandelingen. 

Hoewel het stilaan natter en kouder wordt, is dit geen ex-
cuus om binnen te blijven. In de herfst- en wintermaanden 
is het heerlijk om te wandelen in de frisse buitenlucht: 
rode wangen, een frisse neus en achteraf gezellig bijklet-
sen met familie of vrienden bij een hartverwarmend kopje 
koffie of stevig glas bier.

In het najaar van 2017 én in het voorjaar van 2018 orga-
niseert Toerisme Hoogstraten opnieuw begeleide wan-
delingen. Elke tweede zondag van de maand neemt een 
gids u mee voor een ontspannende wandeling. De eerste 
twee wandelingen staan in het teken van het themajaar 
‘Grenzeloos’. En dit mag u letterlijk nemen: samen met 
een gids verkent u onze Nederlandse buurdorpen. 

De gids begeleidt de wandeling en vertelt u onderweg leu-
ke wetenswaardigheden. Maar er is meer: op elke wande-
ling staat een exclusief bezoek geprogrammeerd. Het gaat 
om bedrijven, musea of gebouwen die speciaal voor deze 
gelegenheid hun deuren openzetten. Een ‘uniek bezoek’ 
is hier dus absoluut op z’n plaats. Deelnemen is gratis.

Programma
 zondag 12 november: Chaam met een bezoek aan het 

Ledevaertmuseum
 zondag 10 december: Baarle-Hertog-Nassau met be-

zoek aan Heemhuis Amalia Van Solms
 zondag 14 januari: Hoogstraten met bezoek aan de 

Laermolen
 zondag 11 februari: Meerle met bezoek aan landhuis 

Den Rooy

Praktisch
De wandelingen zijn ongeveer 9 km en starten steeds om 
13 uur. Het einde is voorzien omstreeks 17 uur. Deelname 
is gratis. 
Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk. 
Let wel: de plaatsen zijn beperkt, er kunnen maximum 80 
personen deelnemen.
Inschrijven kan tot en met de zaterdag (16 uur) vooraf-
gaand aan de wandeling en uiteraard zolang er plaatsen 
beschikbaar zijn.
Stevige wandelschoenen, een fluohesje en een zaklamp 
zijn geen overbodige luxe. 
Omwille van veiligheidsvoorschriften en hygiëne zijn hon-
den niet toegelaten.

Inschrijven
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 
toerisme@hoogstraten.be

Met een extraatjeMet een extraatje
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Winnaars fietszoektocht 
‘Langs Hoogstraatse Grenzen’
Naar aanleiding van het themajaar Grenzeloos organiseerden 
VVV en Toerisme Hoogstraten afgelopen zomer een fietszoek-
tocht. Op vrijdag 22 september werden de 21 winnaars bekend 
gemaakt. Justine Vermonden uit Minderhout kaapte de hoofprijs 
weg; een ballonvaart voor vier personen aangeboden door Coö-
peratie Hoogstraten.  

Vielen ook in de prijzen:
Fons Aerts, Minderhout, 
Mia Aerts, Minderhout, 
Jan Brosens, Hoogstra-
ten, Emmy De Decker, 
Merksplas, Ter Jacobs, 
Meer, Gerd Leemans, 
Wortel , Christa Bourbon, 
Beerse, Gudrun Quirij-
nen, Minderhout, Annie 
Snoeys, Wortel, Rita Van 
Aert, Minderhout, Ilse 
Van Bouwel, Wortel, Her-
man Van Dun, Meer, Jan 

Van Loock, Merksplas, Rit Van Loock, Hoogstraten, Ina Van Op-
dorp, Meerle, Jacques Vermeiren, Minderhout, Wiet Versmis-
sen, Malle, Jos Vinckx, Hoogstraten, Agnes Vriens, Hoogstraten 
en Eddie Van Delm, Hoogstraten

Winnaars kleurwedstrijd 
Hoogstraten in groenten & bloemen
Emma Seeuws uit Minderhout, Fabrice Bruylandts uit Hoogstra-
ten, Lainy Peetermans uit Meerle  en Eloise Uytterhoeven uit Wor-
tel winnen een Hoogstraatse cadeaubon ter waarde van 15 euro.

Grenzeloze begeleide 
herfst- & 
winterwandelingen. 

Wees snel voor de laatste tickets 
van Griezelig Grensland
Ook in november zijn er nog verschillende voorstellingen van Grie-
zelig Grensland. De voorverkoop loopt goed, heel wat voorstellin-
gen zijn reeds uitverkocht. Wil u er toch nog bij zijn, reserveer dan 
nu uw tickets. Wees snel, want het gaat over de laatste plaatsen.
U vindt de gratis brochure met alle data en praktische informatie 
bij Toerisme Hoogstraten.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan ter plaatse bij Toerisme 
Hoogstraten of via www.ticketgang.eu. 

Met een extraatjeMet een extraatje
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De adviesroute treedt nog niet onmiddellijk 
in werking. Eerst stellen we een ‘white list’ 
samen van voertuigen die toegelaten wor-
den tot de zone waarin het tonnageverbod 
geldt. Alle Hoogstraatse ondernemers en 
alle bedrijven die regelmatig moeten laden 
en lossen in Hoogstraten komen in aanmer-
king voor deze ‘white list’. Alle voertuigen 
op de lijst worden door de camera’s auto-
matisch herkend en moeten niet vrezen voor 
een boete. U kan u inschrijven op de ‘white 
list’ via www.hoogstraten.be/adviesroute.

Samengevat in 3 vragen:
1  Is uw bedrijf gevestigd in Hoogstraten?
 -> Registreer uw voertuigen zwaarder dan 

3,5 ton op de white list

2  Woont u in Hoogstraten?
-> Registreer uw voertuigen zwaarder dan 

3,5 ton op de white list (ook tractors, aan-
hangwagens, campers, …)

3  Wat kan ik zeggen aan mijn leveranciers? 
-> Indien uw leverancier minstens eenmaal 

per 14 dagen langskomt,  vraag dan uw le-
verancier om zijn voertuigen te registreren 
op de white list

-> Indien uw leverancier slechts sporadisch 
langskomt, dan is registratie op de white 
list niet nodig. Als uw leverancier zijn 
vrachtbrief voorlegt, wordt hem geen boe-
te opgelegd. 

Wat met de bedrijven op de Trans-
portzone Meer?

De bedrijven gelegen op de transportzone 
zijn NIET vrijgesteld van het tonnageverbod. 
Dat is ook  logisch, want deze bedrijven zijn 
gelegen langs de autosnelweg en kunnen 
zich het best via de autosnelweg verplaat-
sen. De bedrijven op de Transportzone Meer 
kunnen hun voertuigen dus NIET registreren 
op de white list.

 

  Laat u informeren!

Het Hoogstraatse stadsbestuur organi-
seerde reeds twee informatievergaderin-
gen voor landbouwers en ondernemers 
over de adviesroute voor vrachtwagens. 
Op 7 december 2017 vindt een derde en 
laatste informatievergadering plaats in 
het stadhuis. Iedereen is daar van harte 
welkom. Graag vooraf inschrijven.

7 december om 20.00 uur
Stadhuis (zaal De Welgezinde) 
Inschrijven via:
pz.noorderkempen.verkeersconsulent@
police.belgium.eu

In de dorpscentra van Hoogstraten, Meer en Meerle is de installatie van de vrachtwagenslui-
zen afgerond. Vanaf november treden de camera’s in werking en registreren ze het overbodige 
vrachtverkeer dat doorheen de dorpscentra komt. Het stadsbestuur vraagt transporteurs, onder-
nemers en landbouwers met vestiging in Hoogstraten om zich aan te melden op een ‘white list’, 
zodat ze aan de boetes ontsnappen.

De adviesroute voor vrachtwagens komt eraan

Laat u registeren op de ‘white list’
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Na de verbouwingen in het administratief cen-
trum wensen we nu een volgende stap te zetten in 
de verbetering van onze dienstverlening naar de 
burger toe. Op 16 oktober zijn we gestart met de 
uitbouw van een snelloket. Voor een aantal pro-
ducten, die weinig tijd vragen, kan u rechtstreeks 
terecht bij de onthaalbalie. Dat maakt het langs-
komen bij onze stadsdiensten weer een stukje 
aangenamer en – vooral – minder tijdrovend.  We 
hebben ons team van onthaalmedewerkers met 
een extra personeelslid versterkt zodat we u aan 
de onthaalbalie sneller van dienst kunnen zijn.

Bij het snelloket kan u voortaan terecht voor:
• Bewijs van leven
• Afhalen van reispaspoort of rijbewijs
• Ouderlijke machtiging
• Aanvragen en afleveren van token
• Opvragen attesten bevolking
• Aanvragen mantelzorgpremie
• Aanvragen en aflveren van arbeidskaarten
• Attesten voor vreemdelingen
• Afgeven van aanvragen voor vergunningen
• Verkoop van groene/blauwe vuilniszakken
• Aanvragen voor terrassen
• Meldingen van defecten/sluikstorten
• Ophalen van lastenboeken aanbestedingspro-

cedures
• Indienen van aanvraagformulieren voor subsi-

dies
• Inschrijven voor sport- en taalkampen
• Aanschaffen van parkeerkaarten
• Ontvangstbewijzen voor sollicitaties en offertes
• Enz.

Eind dit jaar gaat de laatste fase in van de uitbrei-
ding van onze dienstverlening en bieden we u ook 
de mogelijkheid om te komen op afspraak. Op af-
spraak werken heeft het voordeel dat dit ook bui-
ten de openingsuren van de loketten kan. 
Bovendien hoeft u dan niet te wachten.

  

Wie verdient de 

Hoogstraatse 
Cultuurprijs 2017?
Op 9 februari 2018 reikt de Cultuurraad opnieuw de 
Hoogstraatse cultuurprijzen uit aan verenigingen of 
mensen die zich in 2017 verdienstelijk maakten in het 
Hoogstraatse culturele leven. Categorieën zijn ‘evene-
ment van het jaar’, ‘persoon of vereniging van het jaar’ 
en ‘nieuw of vernieuwend initiatief’. Voor elk van deze 
categorieën wordt een laureaat gekozen. Er is ook een 
winnaar over alle categorieën heen. Hij/zij mag op 9 
februari de Cultuurprijs 2017 mee naar huis nemen.

Dien voor 3 januari 2018 een gemotiveerde voordracht 
in voor de Cultuurprijs 2017. Natuurlijk mag u ook uw 
eigen vereniging, uw eigen evenement of uzelf nomine-
ren! Het kandidatuurformulier vindt u op www.hoog-
straten.be. Vul het formulier in en stuur het per mail 
naar de dienst cultuur via cultuur@hoogstraten.be of 
breng het binnen aan de adviesbalie vrije tijd.

Noteer ook alvast 9 februari 2018 met stip in uw 
agenda want dan vindt de feestelijke uitreiking van 
de Cultuurprijs 2017 plaats in het Gemeenschapscen-
trum - Rabboenizaal Spijker. De Cultuurraad zorgt in 
samenwerking met de cultuurdienst opnieuw voor een 
gezellige culturele avond. 

Meer info? cultuur@hoogstraten.be of 03/340.19.84
 

Welkom aan ons 

S nelloket
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Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling 
en de fantasie van uw kind, maar nog be-
langrijker: het is leuk voor de kinderen en de 
voorlezer. Tijdens de Voorleesweek eind no-
vember besteedt de BiB dus veel aandacht 
aan deze ontspannende en tegelijk leerrijke 
activiteit. Wat staat er op het programma?
In de hoofdbib en de uitleenposten zullen 
de voorlezers aan leerlingen van een tiental 
klassen verhalen vertellen. Spannend, hu-
moristisch, ontroerend,… Het kan allemaal!

Alleen op school voorlezen is echter niet vol-
doende. Het is belangrijk dat uw kinderen 
ook thuis met taal in contact komen. Maar 
hoe pakt u dat aan? Daniëlle Daniels geeft 
u heel wat tips die u de volgende dag kan 
uitproberen. Zin in een sessie vol leespret? 
Wees er dan zeker bij op deze boeiende in-
foavond op dinsdag 28 november om 20.00 
uur in de hoofdbibliotheek. Deelname kost 3 
euro; inschrijven kan aan de bibbalie of via 
www.hoogstraten.be/vormingbib.

  

 
 

VOORLEESWEEK: 

voorleessessies en lezing
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Griezelig grensland

Het geheim van de zwarte zeven 

Op zoek naar een leuke uitstap tijdens de herfstva-
kantie? Voor kinderen tussen 9 en 12 jaar organiseren 
Toerisme Hoogstraten en de BiB de spannende verha-
lentocht ‘Het geheim van de Zwarte Zeven’. Jullie gaan 
samen op zoek naar Knokie. Hopelijk heeft de heks nog 
geen magische soep van hem gemaakt…

Bereid je voor op een tocht vol spannende verhalen. 
Verkleed je, trek je wandelschoenen aan en breng een 
zaklamp mee.

Vrijdag 3 november om 19.00 uur| vertrek in de hoofd-
bibliotheek | Prijs: 8 euro | Inschrijven aan de bibbalie, 
bij Toerisme Hoogstraten of via www.gchoogstraten.be

Nieuw, jong en digitaal. Dat is Jong Digidak! 
Op een leuke manier brengen we kinderen 
en jongeren iets bij rond ICT. Je kan binnen-
kort dan ook deelnemen aan enkele toffe 
workshops in de hoofdbibliotheek.

Ben je tussen 6 en 12 jaar, dan kan je maan-
dag 30 oktober om 10.00 uur in de bib de 
leukste spelletjes spelen én misschien wel 
zelf maken. 

Ben je tussen 12 en 18 jaar? Kom om 14.00 
uur kennismaken met de wereld van pro-
grammeren!
Ook op 31 oktober kan je terecht voor su-
perleuke activiteiten, maar deze blijven een 
verrassing! Ben je benieuwd? Schrijf je in 
aan de bibbalie of via www.hoogstraten.be/
vormingbib.

Jong Digidak werd mogelijk gemaakt door 
de steun van ESF, de Europese Unie en de 
Vlaamse overheid. Jong Digidak wordt ge-
financierd door Digital Belgium skills fund. 

JONG DIGIDAK

Games maken 
en programmeren

Campus Stede Akkers
OCMW Hoogstraten
Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten
03/340 16 00

Meer informatie: http://www.hoogstraten.be

Woensdag 20 december 
Cafetaria Stede Akkers
Van 14u-16u en van 19u-21u
2,5 euro per kaart
Goede doel: Alzheimer Liga 
Kom en speel mee t.v.v. mensen met dementie.

for life
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Lange Katrien 
tot 2019 in de steigers
Medio november wordt rond de toren van de Sint-Katharinakerk 
een grote stelling opgetrokken. Tenminste anderhalf jaar zal deze 
stelling blijven staan met het oog op de restauratie van de kerkto-
ren en de beiaard. Aan het schip en het koor van de kerk zal nog 
niet worden gewerkt. Hopelijk komt het restauratiedossier voor 
dit gedeelte van de kerk snel in orde.

Aanvankelijk zal de stelling reiken tot aan de galmgaten. Als de 
werken vlot verlopen mogen we eind januari 2018 verwachten dat 
de galmgaten kunnen worden opengemaakt voor de spectaculai-
re operatie van het verwijderen van de beiaard. Daarna wordt de 
stelling verder omhoog gebouwd tot aan het dak.

Ondanks de grootscheepse restauratiewerken blijft de Sint-
Katharinakerk open voor erediensten en andere activiteiten. 
Daarvoor wordt een veilige tunnel gecreëerd zodat de bezoekers 
en gelovigen langs de zij-ingang de kerk kunnen blijven betreden. 
Voor de restauratie van de toren worden 480 kalenderdagen uit-
getrokken. De voornaamste werken die dienen te gebeuren zijn:
• Het verwijderen van losliggende stenen en voegwerk
• Het reinigen van het geveloppervlak en het beeldhouwwerk
• Het vervangen van de natuursteen en beschadigde bakstenen
• Het vervangen van de metalen onderdelen
• Het vernieuwen van alle dakkapellen
• Het behandelen van alle houten onderdelen
• Het vernieuwen van de dakbedekking
• Het vernieuwen van het buitenschrijnwerk
• De vervanging van alle elektriciteit
• Herstel van het torenuurwerk

Voor de restauratie van de beiaard wordt gerekend op 270 kalen-
derdagen. Hiervoor moeten volgende werken gebeuren:
• Het demonteren en opnieuw bouwen van de metalen en hou-

ten structuur
• Het herstellen van de bestaande klokken
• Het toevoegen van vier nieuwe klokken, zodat de beiaard in 

totaal 49 klokken zal tellen
• Het plaatsen van een nieuwe beiaardcabine
• Het aanbrengen van de nodige technische infrastructuur

voorgesteld aan buurtbewoners

Gastenhuys 
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In de multifunctionele nieuwbouw worden 
35 assistentiewoningen gerealiseerd en 
op het gelijkvloers krijgen tal van zorgaan-
bieders een plaats. In de kelder komen 42 
parkeerplaatsen. Het project van Van Roey 
kreeg sz meeste stemmen omdat het het 
beste beantwoordde aan het programma 
van eisen. Het is een toegankelijk, leesbaar 
en logisch gebouw, het is heel intelligent 
ingedeeld, het voldoet aan de voorwaar-
den voor een Bijna Energieneutraal Gebouw 
(BEN) en het was bovendien het meest prijs-
vriendelijke ontwerp.

De toekomstige bewoners van ’t Gastenhuys 
komen in een aangenaam en licht gebouw 
terecht, dat mooi aansluit bij de torens van 

voorgesteld aan buurtbewoners
Op 27 september heeft het OCMW op een infovergadering voor de buurtbewoners het win-
nende ontwerp voorgesteld voor ’t Gastenhuys, het multifunctionele gebouw dat in de 
plaats komt van het oude rusthuis ‘O.L.V. der 7 Weeën’. Voor de realisatie van dit project 
heeft de OCMW-Raad de bouwgroep Van Roey aangeduid. Van Roey zal nu op basis van het 
ontwerp een bouwaanvraag indienen. Men verwacht dat het gebouw – na goedkeuring van 
de bouwaanvraag – op 18 maanden kan gerealiseerd worden.

het woonzorgcentrum. Het gebouw komt 
uit op een groen belevingsplein en er wordt 
ook een fleurige binnentuin gerealiseerd. 
Tijdens de bouw zal de hinder voor de 
buurtbewoners tot een minimum worden 
beperkt: er komt een sluitend signalisatie-
plan, er wordt gelet op lawaai- en stofhinder 
en het bouwterrein zal helemaal worden af-
geschermd.

In dit stadium kan het OCMW-bestuur nog 
geen toelichting geven over de modaliteiten 
van de verhuur of de voorwaarden om een 
assistentiewoning te verwerven. In een la-
tere fase zal hiervoor een aparte informatie-
vergadering worden georganiseerd.

Gastenhuys 
’ t
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blik

1. Samen hebben we weer een krachtige vuist tegen kanker gemaakt. Op 15, 16 en 17 september 2017 gingen talloze vrij-
willigers in Hoogstraten op weg om azalea’s te verkopen voor Kom op tegen Kanker. Er werden maar liefst 2.620 plantjes 
verkocht, goed voor een totaalbedrag van €18.760,72.  - 2. Burgemeester Tinne Rombouts en OCM-voorzitter Jos Mat-
thé bakten hun lekkerste pannenkoeken op de druk bezochte kennismakingsdagen in het nieuwe lokale dienstencen-
trum van Meerle. U leest alles over het lokale aanbod van het dienstencentrum op www.hoogstraten.be/vrije-tijd/lokaal-
dienstencentrum - 3. De nieuwe wandeltriple van het Land van Mark &Merkske werd op zondag 15 oktober ingewandeld. 
Elke deelnemer werd getrakteerd op een fris glas én een ijsje.  - 4. Op 27 september namen 378 enthousiaste kinderen 
van de basisscholen en de eerste graad van het secundair onderwijs het tegen elkaar op tijdens de scholenveldloop in 
De Mosten.  - 5. Nog tot eind oktober kan u in het Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten de tentoonstel-
ling ‘Hoogstraten in/uit het buitenland’ bekijken. Ontdek hoe nieuwkomers op weg worden geholpen bij hun integratie 
in onze stad en leer hoe Hoogstratenaren actief zijn in ontwikkelingslanden.

2
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Winnaar fotowedstrijd
Ingrid Janssens uit de Bergenstraat in Minderhout 
heeft correct gezien dat de bovenstaande foto werd 
getrokken in de Gestelsestraat 25 in Meer. Zij wint 
een cadeaubon van Toerisme Hoogstraten. Van harte 
proficiat.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 10 november 2017 naar de 
communicatiedienst van Hoogstraten: communica-
tie@hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail 
per gezin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt 
een onschuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO
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Praatpunt
Bij Praatpunt zitten anderstaligen en 
Nederlandstaligen samen aan tafel. Ze 
praten met elkaar over verschillende 
onderwerpen zoals hobby’s, werk, het 
nieuws, kinderen,…. In het Nederlands 
én met een koekje en een kopje koffie 
of thee erbij.
Iedereen leert er van elkaar. Begrip en 
fascinatie voor elkaar en elkaars cultu-
rele achtergronden groeien. 
Anderstaligen krijgen een veilige oe-
fenruimte waarin ze durven Nederlands 
spreken. Praatpunt is immers geen les. 
Je krijgt er geen examens en geen diplo-
ma. Het vormt de perfecte aanvulling op 
een lessenreeks Nederlands.

Deelnemen aan Praatpunt kan en mag 
iedereen. Het maakt niet uit of je Ne-
derlandstalig of anderstalig bent! Praat-
punt is volledig gratis en je kan vrij in- 
en uitlopen. 
Elke woensdag tussen 19.00u en 21.00u 
in de refter van de Gemeentelijke Ba-
sisschool Hoogstraten (Gravin Elisa-
bethlaan 21, Hoogstraten).
Tijdens de schoolvakanties en op feest-
dagen vallen de ontmoetingsmomenten 
even stil.

Meer info 
Dienst samenleving
samenleving@hoogstraten.be
03 340 19 59

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.

Mexico
- 127.000.000 inwoners
- 6% van de bevolking leeft in armoede
- 5,6% van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
- de levensverwachting van een pasgeborene is 77 jaar
- 13,2 van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
- behoort tot de landen met een hoge Human Development 
  Index (77ste plaats op 188 landen)

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

Ilse Espinosa Pozos is afkomstig uit Mexico 
en volgde haar grote liefde Leon naar Eu-
ropa. Hun ontmoeting lijkt recht uit een ro-
mantische film te komen. Zij studeerde als 
Erasmusstudent in Parijs en zou met enkele 
vrienden naar Schotland gaan. Wanneer ze 
haar trein miste, kwam ze Leon tegen. Daar-
na bleven ze elkaar ontmoeten.

Sinds februari 2016 hebben ze samen hun 
stek gevonden in Hoogstraten. Ze hebben 
samen heel wat plaatsen bezocht en Hoog-
straten sprong er meteen uit dankzij de mix 
van landelijk en stedelijk. 

Na haar cursus inburgering kreeg Ilse een 
folder van Praatpunt. Sindsdien is ze een 
trouwe bezoeker. Praatpunt betekent voor 
haar veel meer dan enkel een plaats om 
Nederlands te oefenen. Je leert er mensen 
kennen en bouwt een netwerk op. Dankzij 
de begeleiding van Chris Aerts (vrijwilliger 
bij Praatpunt) heeft ze zelfs de nodige con-
tacten kunnen leggen voor haar huidige job.

 Ilse zit vooraan rechts aan de tafel
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Wachtdiensten
Dokters   014 410 410
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(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
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Groepsaankoop
muurisolatie!
Zijn de muren van uw woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-ge-
isoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Indien uw dak 
goed geïsoleerd is, is muurisolatie de volgende stap naar een lagere energiefac-
tuur en meer comfort.

Samen met 27 gemeenten organiseert IOK deze winter een groepsaankoop muur-
isolatie. Door samen de markt op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een 
kwaliteitsvol aanbod krijgen. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het 
van buitenaf of binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkhe-
den. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. 
Let wel op: als u de werken zelf uitvoert, kan u niet genieten van de premie van 
Eandis.

Meer info en inschrijven
Heeft u interesse?  Dan kan u alvast een infosessie volgen over muurisolatie en 
de werking van de samenaankoop op maandag 30 oktober om 20.00 u in de zaal 
De Welgezinde op het stadhuis. U kan u daarvoor inschrijven op www.iok.be/
muurisolatie. Na uw inschrijving wordt u verder op de hoogte gehouden van het 
verloop van de actie en krijgt u de lijst van deelnemende aannemers toegestuurd. 

Wilt u ook graag mee beslissen welke firma’s de samenaankoop mogen uitvoe-
ren? Dan kan u zich opgeven voor de stuurgroep. Deze komt samen op dinsdag 
12 december om 20.00 uur in Rijkevorsel. De prijzen zullen geldig zijn vanaf 1 
januari 2018 t.e.m. 31 december 2018.

Meer info:
014 56 4267 | duurzaamheidsteam@iok.be

DOE
MEE!!

De actie kadert binnen het streekproject Kempen2020, het engagement van alle Kempense 
gemeenten om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Voor meer info kan je terecht op www.
kempen2020.be.



Woensdag 22 november 2017 om 20.00 uur
Voor ouders, grootouders en jongeren vanaf 15 jaar. 
Rabboenizaal - Hoogstraten | Gratis - vooraf inschrijven vereist.

Een voorstelling over stressEen voorstelling over stress
en faalangsten faalangst

Meer info en inschrijven: 
Opvoedingswinkel Hoogstraten | 03 633 98 95 | Opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be

In IKANDANI kruipen Karin Jacobs en Vera 
Puts in de huid van twee wetenschappers: 
Dr. Janssens, dokter in de faalangstkunde 
en Dr. Peeters, dokter in de stressologie. 
De ‘dokters’ brengen een voorstelling door-
spekt met herkenbare komische sketches 
en muzikale hoogstandjes.

IKANDANI gaat over onze prestatiemaat-
schappij, over stresskonijnen en angstha-
zen, over emotionele dipjes, over uitstel-
gedrag, over losers en winners, ... BV’s 
getuigen via filmpjes over hun angst voor 

een optreden of voor een wedstrijd en ver-
tellen hoe ze omgaan met verlies! Dr. Jans-
sens en Dr. Peeters geven in deze lichtvoe-
tige voorstelling tips en interactieve 
oefeningen om meer ontspannen en 
gezonder door de ratrace van het 
leven te gaan.


