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Voorwoord...
Beste lezer.
Elke burger in onze stad is even belangrijk. Onze
stad telt zes gemeenschappen, bestaande uit één
centrumgemeente (Hoogstraten) en vijf dorpen. Vaak
loopt het winkelcentrum Hoogstraten wat meer in de
kijker, maar onze dorpen verdienen evenveel aandacht. Daar wil ik het graag even met u over hebben.

over hun noden en verlangens en hoe die een antwoord konden krijgen. In verschillende werkgroepen
werkten zij een bewonersvisie uit. Het is op basis van
hun ideeën en inbreng dat we tot een ontwerp zijn
gekomen, dat door de gemeenteraad op 26 februari
is bekrachtigd.

Enkele van onze dorpen kennen een specifieke problematiek: een dalende dienstverlening, minder
jonge gezinnen en een beperkte bereikbaarheid. Ze
zitten bovendien met een dorpscentrum waar sommige gebouwen niet meer voldoen aan de hedendaagse
standaarden. Zo zitten we bijvoorbeeld in Meer met
een verkommerd kloostercomplex, in Meerle met
leegstaande schoolgebouwen en een waardevol historisch raadhuis in verval. Het stadsbestuur heeft de
voorbije jaren veel tijd gestoken in onderzoek hoe we
in deze dorpen een nieuwe dynamiek kunnen brengen en hoe we de gebouwen in de dorpskernen kunnen opwaarderen en een nieuwe functie geven.

De info-avond van 13 februari was de laatste belangrijke schakel in dit inspraaktraject: de terugkoppeling van het uiteindelijke ontwerp aan de mensen
met wie het allemaal is gestart: de bewoners van
Meerle! Het resultaat: een vernieuwd en aantrekkelijk centrum dat zorgt voor economische en sociaalculturele versterking van het dorp. Op de website
www.hoogstraten.be/meerleonsdorp geven we
uitleg over het verhaal dat het stadsbestuur en de
ontwerpers samen met de Meerlenaren hebben geschreven.

Bij deze projecten hecht het stadsbestuur heel veel
belang aan de medezeggenschap van de burger.
Wat ‘Meerle, ons dorp’ betreft, hebben we vanaf het
begin samen met de inwoners van Meerle nagedacht

Meersel-Dreef, Wortel, Meerle, Meer, Minderhout en
Hoogstraten, elk dorp heeft zijn charme en zijn eigen
uitdagingen voor de toekomst. Maar één ding hebben ze gelijk: een dorp kan maar een dorp zijn als
mensen er zich thuis voelen. Daarom is uw inbreng in
de toekomst van uw dorp voor ons zo belangrijk!

In Meerle werd de bevolking actief betrokken bij het nadenken over een nieuwe invulling van het dorpscentrum

100% gerecycleerd papier

Ik ben blij dat we recent in drie van deze dossiers beslissingen hebben kunnen nemen. Op de kloostersite
in Meer zitten we al in het stadium van uitvoering.
Daar zijn de plannen af en de vergunningen verleend.
Met enig geluk kan nog dit jaar de eerste spade in de
grond gestoken worden. In Meerle hebben we op 13
februari een druk bijgewoonde voorstelling gegeven
over ‘Meerle, ons dorp’, een groot programma om het
Meerlese dorpscentrum opnieuw aan te leggen. Op
pagina 3 hiernaast tonen we u concrete schetsen van
de gebouwen die in het Meerlese dorpscentrum zullen worden gerestaureerd of nieuw gebouwd.

En we gaan verder op deze gekozen weg. Ook in
Minderhout-centrum zijn we begonnen met een
onderzoek naar een nieuwe invulling van het dorpscentrum. Wat zijn de noden van de basisschool, die
meer ruimte nodig heeft? Hoe kunnen we de dorpskerk veelzijdiger gebruiken? Hoe kunnen we van het
dorpscentrum een aantrekkelijke plek maken voor
een jonge en snelgroeiende bevolking? De eerste
stap daarbij is een bevraging van inwoners en verenigingen naar hun noden en wensen. Bij een volgende
stap houden wij u graag op de hoogte.

Meerle, ons dorp

School 4-5-6 wordt uitgebreid met een polyvalente ruimte

Stadsbestuur stelt ontwerp

‘Meerle, ons dorp’ voor aan inwoners
Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft op
13 februari 2018 de inwoners van Meerle geïnformeerd over het ontwerp van het dorpskernvernieuwingsproject ‘Meerle, ons dorp’.
In een bomvolle Sint-Salvatorkerk kregen de
inwoners toelichting bij de schetsen door
Import.export Architecture (voor het Raadhuis), OMGEVING en LV-architecten (voor
het PPS-project). In een uitgebreide vragenronde konden de Meerlenaren hun vragen
aan het stadsbestuur overmaken.
Het historische Raadhuis en de vroegere
school 4-5-6 worden gerestaureerd en krijgen een andere invulling die gericht is op
gemeenschappelijk gebruik en openbaar
nut. In het Raadhuis komen een lokaal dienstencentrum van het OCMW, een bibliotheek
met dorpsrestaurant en vormingslokalen.
In het vroegere schoolgebouw 4-5-6 vinden
jeugdhuis Den Dorpel, kinderopvang Stekelbees en de Meisjeschiro een hedendaagse
behuizing. De stad investeert in het publieke

Het gemeenteplein nu.

gedeelte ca. 1,5 miljoen euro, gespreid over
twee jaar.
De rest van de dorpskernvernieuwing in
Meerle gebeurt via een publiek-private
samenwerking (PPS), waarbij het stadsbestuur samenwerkt met privépartner Van
Roey Vastgoed. Op de plaats van de huidige
pastorij en het vroegere schoolgebouw 1-2-3
komen 34 woongelegenheden, met daaraan
gekoppeld een heraanleg van het parkeerterrein aan de kerk. Dat wordt een gezellig
dorpsplein met kwaliteitsvol groen.
Op de Hoogstraatse gemeenteraad van 26
februari werd dit ontwerp goedgekeurd. Als
alles goed verloopt, zullen de aanvragen
voor een omgevingsvergunning nog voor de
zomer worden ingediend en zullen vóór eind
2018 de eerste werken starten.
Meer info over Meerle, ons dorp:
www.hoogstraten.be/meerleonsdorp

Het gemeenteplein straks.
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week van de vrijwilliger

Word vrijwillig

				
Help mee om van Hoogstraten een betere plek te m
Van 3 tot 11 maart 2018 is het de ‘Week van de Vrijwilliger’. In Hoogstraten zijn
heel veel vrijwilligers actief. Zonder hun inzet zouden veel initiatieven en activiteiten niet mogelijk zijn. Zeker voor meer kwetsbare groepen als kinderen, ouderen, zieken, … zijn ze vaak een grote steun. Alleen al bij de stad, het OCMW
en onze partners zijn er meer dan 30 verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Daarnaast telt Hoogstraten ook nog vele verenigingen en organisaties
die op vrijwilligers draaien.
Hoogstraten wil graag deze mensen in het zonnetje zetten.
Dat doen we met een portretje van enkele van onze vrijwilligers.

Ludo, de duofietser

Ludo Wens is fietsvrijwilliger in WZC Stede Akkers.
Hij doet dit vanaf 26 juni 2017.

Wat doe je?

Ik ga met de duofiets fietsen met de bewoners van het
woonzorgcentrum.
Waarom ben je daarmee begonnen?
Toen ik met pensioen ging, had ik tijd over en wou ik
zinvol bezig zijn. Mijn buurvrouw May heeft me naar het
woonzorgcentrum gestuurd om te gaan wandelen met
de bewoners. Hier aangekomen vertelden ze dat ze op
zoek waren naar fietsvrijwilligers. Dat sprak me ook wel
aan, dus zo gezegd, zo gedaan!

Wat maakt je blij?

Ik vind sociale contacten belangrijk en kom graag onder de mensen. Als je met de bewoners over de Vrijheid
fietst, voelen zij zich de koning te rijk. Ze zwaaien dan
naar alle mensen die ze tegenkomen. Als ik de bewoners zo zie genieten, heb ik evenveel plezier.
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Joos,
de digidakster

Jeanette,
de speelbabbelaarster

Joos Thijs is al sinds januari 2009 actief als vrijwillig lesgever bij Digidak.

Jeanette Tilburgs is vrijwilliger in peuterspeelpunt De Speelbabbel. Zij doet dit vanaf de start
in oktober 2016.

Wat doe je?

Ik geef op maandag computerles in de bibliotheek.

Wat doe je?

Ik zorg voor het onthaal van de (groot)ouders
en de kindjes. Daarbij hoort een kopje koffie of
thee, en voor de kindjes een stukje vers fruit en
water. We babbelen over de kinderen en het gezin, en - indien nodig - geven we informatie mee
of verwijzen we door.

Waarom ben je ermee begonnen?

Ik gaf vroeger les in het middelbaar onderwijs.
Toen ik met pensioen ging, miste ik het plezier
van het lesgeven. Om daarmee verder te kunnen gaan, heb ik me opgegeven als lesgever
bij digidak. De lessen zijn zeer laagdrempelig.
Doordat de lessen in kleine groepjes gegeven
worden, kan ik de mensen op maat helpen als
ze problemen met hun computer tegenkomen.

Waarom ben je er mee begonnen?

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen vanaf hun
geboorte alle kansen krijgen bij het opgroeien.
Ook al heeft het gezin het misschien wat moeilijker op bepaalde vlakken.

Wat maakt je blij?

De mensen komen met veel plezier naar de lessen. Ik merk dat ze meer zelfvertrouwen krijgen
om een pc of smartphone te gebruiken.. Ze hebben zin om bij te blijven in een wereld die steeds
digitaler wordt. Heel leuk is het persoonlijke
contact tijdens de lessen en de koffiepauze. Het
doet mij ook veel plezier dat ik na mijn pensioen
actief kan blijven met een activiteit die me ligt.

Wat maakt je blij?

De blije gezichtjes van de kinderen. En ook om
ouders met elkaar in contact te brengen. Vaak
leren ze hier andere mensen kennen, en dat is
altijd fijn. Het geeft een gevoel van samenhorigheid.

OPROEP:

We zoeken nog nieuwe vrijwilligers voor deze activiteiten en ook voor andere werkingen. Interesse?
Neem dan contact op met het vrijwilligersloket. Vrijwilligersloket - dienst samenleving | 03 340 19 59 | vrijwilligers@hoogstraten.be
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Nieuw reglement
reclameborden
vanaf 1 april
Om een einde te maken aan de wildgroei van borden en koopwaar
op de stoepen, is vanaf 1 januari 2018 een nieuw reglement in
werking getreden. Op dit moment geldt nog een overgangsperiode waarin het stadsbestuur sensibiliseert en informeert.
Vanaf 1 april 2018 zal het nieuwe reglement worden toegepast.
Dat betekent dat alle gebruik van het openbaar domein (wegen,
voetpaden, fietspaden) verboden is voor reclameborden, beachvlaggen, roll-ups en andere reclame-uitingen, tenzij u een vergunning van de stad Hoogstraten hebt verkregen.

Hoogstraten
kandidaat voor
statuut kindvriendelijke stad
De Hoogstraatse gemeenteraad heeft op 29
januari besloten om zich kandidaat te stellen
voor het statuut van kindvriendelijke stad.
Dit label met internationale traditie bekroont
steden en gemeenten die de rechten van het
kind, zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag, als basis nemen voor hun beleid in
de komende 6 jaar.
Een kindvriendelijke stad wil nóg leefbaarder zijn voor kinderen en jongeren. Op alle
vlakken (onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke
planning, hulpverlening, gezondheid, milieu,
ontspanning, sport, enz.) mogen zij hun zeg
hebben. In alle aspecten van het bestuur
van onze stad gaan wij met de belangen
van kinderen en jongeren rekening houden.
Want een stad die goed is voor kinderen en
jongeren, creëert een warmere samenleving
voor iedereen, jong en oud. De juiste manier
daarvoor is een voortdurende wisselwerking
met kinderen en jongeren.
Op 24 juni 2018 reikt de Vlaamse minister
van jeugd de labels uit.

Dit reglement geldt voor het ganse grondgebied van de stad, dus
ook voor de deelgemeenten. Het stadbestuur is voorstander van
gevelbanieren als alternatief voor de obstakels op de stoepen. U
kan deze aanvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
Meer info: Dienst evenementen | evenementen@hoogstraten.be

Week van de
Keigezonde Kempen
De eerste week van maart is voortaan een gezonde actieweek.
De Week van de Keigezonde Kempen staat bol van de activiteiten voor een gezond(er) gezinsleven. Liefst 20 organisaties uit de
Kempen werken samen aan keigezonde tips en activiteiten voor
de hele familie. Ook Huis van het Kind Hoogstraten doet mee. U
bent welkom op de infostand ‘een gezond gezin’ in de inkomhal
van het stadhuis op maandag 5 maart van 18.00 tot 20.00 uur.
Workshop ‘bewegen met peuters en kleuters’
In deze workshop krijgt u tips en voorbeelden over hoe u eenvoudig samen met uw kind kan bewegen, zonder dat dit veel tijd
vraagt. De deelnemers krijgen een gezond tussendoortje. Deze
activiteit staat open voor alle kinderen van 1 tot 3 jaar met een
(groot)ouder. Dit op woensdag 7 maart van 9.30u tot 11.30u in ‘De
Speelbabbel’, Karel Boomstraat 44 te Hoogstraten.
Meer info: www.huisvanhetkindhoogstraten.be
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BELGERINKEL
IN HOOGSTRATEN
NAAR DE

WINKEL

Met Belgerinkel naar de Winkel
Ook dit jaar doen de stad en UNIZO Hoogstraten mee aan de actie ‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’. Deze actie loopt in 2018 van zaterdag 28 april tot en met zaterdag 2 juni 2018. Wie
in deze periode te voet of met de fiets komt winkelen, krijgt een spaarkaart die recht geeft
op een prijs.
Wij roepen de Hoogstraatse handelaars op om zich alvast als deelnemer te melden. U kan
ook prijzen ter beschikking stellen om de prijzenpot te spijzen. Ook de stad doet haar duit in
het prijzenpotje door een aantal cadeaucheques te besteden bij de lokale handelaars.
Handelaars, schrijf u nu in via www.hoogstraten.be/belgerinkel of via evenementen@hoogstraten.be. Uw inschrijving dient ten laatste op 16 april binnen te zijn.
Meer info:
Dienst evenementen | Lotte Van Gulik | 03 340 19 53 | evenementen@hoogstraten.be
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Nieuwe openingsuren voor
Toerisme Hoogstraten

Vanaf 2 april tot en met 30 september is Toerisme
Hoogstraten opnieuw elke dag geopend. U kunt
dan ook op zon- én feestdagen terecht in uw vertrouwde infokantoor. Vanaf 2 april 2018 gelden de
volgende openingsuren:
• maandag tot en met vrijdag: 9 tot 12 uur
en 13 tot 16 uur
• zaterdag: 10 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
• zon- en feestdagen: 10 tot 14 uur (enkel tussen
1 april en 30 september, uitgezonderd Pasen)

‘En gij zorgt voor de heropbouw’
opnieuw beschikbaar

De eerste druk van het boek over de heropbouw van
de Sint-Katharinakerk en –toren was in een mum
van tijd uitverkocht. Daarom beslisten de auteurs
tot een herdruk . Het boek ‘En gij zorgt voor de heropbouw’ wordt dus opnieuw verkocht bij Toerisme
Hoogstraten.
Voor 35 euro krijgt u een lijvig boek met maar liefst
460 bladzijden, uitgebreid gedocumenteerd met
historische documenten en foto’s, plannen en tekeningen, anekdotes en leuke verhalen.

Zondag 22 april:

Welkom in Hoogstraten!

Kom op zondag 22 april van 12 tot 17 uur mee feesten tijdens de opening van het nieuwe toeristische seizoen in
Hoogstraten. Een vertrouwd concept, een nieuwe locatie:
dit jaar centraliseren de festiviteiten zich op het Begijnhof.
Noteer alvast de datum in uw agenda. En laat u verrassen
door een totaalspektakel.
Wat valt er te ontdekken? Verschillende Hoogstraatse producenten presenterenhun ambachtelijke producten en naar
goede gewoonte mag er ook geproefd worden. Tijdens de
mondiale markt maakt u kennis met de boeiende diversiteit aan culturen in Hoogstraten. Erfgoeddag toont u in de
trouwzaal van het historisch stadhuis de gerestaureerde
werken van Karel Boom. Acht van zijn werken werden vorig
jaar beschadigd door een waterlek in het stadhuis. Ook de
Laermolen opent zijn deuren en serveert u artisanale smoutebollen én een streepje muziek. U geraakt er met de huifkar die pendelt tussen het begijnhof en de Laermolen.
U merkt het: er is heel wat te beleven. U bent welkom!
Meer info: Dienst toerisme | toerisme@hoogstraten.be

Wandelkaart
Kempense
Kolonies
vernieuwd

Vanaf 1 maart is de vernieuwde wandelknooppuntenkaart ‘Kempense Kolonies’ opnieuw te koop
bij Toerisme Hoogstraten. Het vertrouwde wandelnetwerk van onze eigen regio was hoognodig aan
een opfrissing toe. De bestaande trajecten zijn
verbeterd, nieuwe wandelzones zijn toegevoegd,
de bewegwijzering is op punt gebracht en vlottere
verbindingen zijn gerealiseerd. Het wandelnetwerk
biedt nog steeds een mix van cultuur, natuur en erfgoed énsluit naadloos aan op het wandelnetwerk
van onze Nederlandse buren.
De prijs van de kaart blijft wel ongewijzigd op 8
euro.

samenleving

GRENZEN opheffen

VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING - 2
- KVG Meer/Meerle/Meersel-Dreef:
03 315 86 19 | bastiaansen.marleen@hotmail.com

Tegemoetkomingen
• RECHTENVERKENNER
Mensen met een beperking hebben in
heel wat gevallen recht op bepaalde
premies of voordelen, bv. een sociaal
telefoontarief, een tegemoetkoming
voor hulpmiddelen of verlengde kinderbijslag. De website www.rechtenverkenner.be bundelt alle informatie
over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.
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In deel twee van dit artikel
over de ondersteuning van
mensen met een beperking
in onze stad, focussen we
ons op de adviesverlenende instanties die u kan
contacteren en ook op de
verenigingen en bedrijven
die ondersteuning kunnen
bieden.

• SOCIALE DIENST
Vindt u uw weg niet in dit aanbod of
in de administratie die hierbij komt
kijken? Dan kan u steeds terecht bij
de sociale dienst van het OCMW voor
gratis hulp:
- Sociale dienst | Jaak Aertslaan 7,
2320 Hoogstraten |03 340 16 01 | socialedienst@hoogstraten.be.

Dienstverlening
• VERENIGINGEN
De lokale afdelingen van Samana versterken mensen met een chronische
ziekte. Ze hebben een aanbod uitgebouwd rond vier pijlers: ontmoeten,
ondersteunen, versterken en verademen. De Katholieke Vereniging voor
Gehandicapten (KVG) heeft ook afdelingen in Hoogstraten waaronder een
jongerenvereniging ‘De Slinger’. Als
beweging van personen met een handicap streeft KVG naar ‘kwaliteit van
bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een
handicap evenwaardig deelnemen.
- KVG Hoogstraten/Minderhout/Wortel: 03 297 53 68 | maria@kinschots.
be

• ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR
KINDEREN, JONGEREN EN HUN OMGEVING
In onze provincie zijn er diverse diensten die ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen en jongeren
met een (vermoeden van) beperking,
alsook aan hun omgeving. Een overzicht hiervan vindt u op
www.huisvanhetkindhoogstraten.be.
• SERVICE DOOR BEDRIJVEN
Veel bedrijven doen hun best om mensen met een beperking een goede service te bieden. Zo heeft bijvoorbeeld
Eandis een speciaal meldnummer
(8635) voor mensen met een spraaken/of gehoorstoornis. Operatoren
zoals Proximus en Telenet hebben
een speciaal aanbod van toestellen
en services voor mensen met een beperking. De onthaalmedewerkers van
de Telenet en Proximus-winkelpunten
staan u graag te woord.

Begeleid wonen
In Hoogstraten zijn er drie initiatieven voor personen met een beperking, nl. een leefgemeenschap van
Widar in Wortel, woonhuis HoogMark
in Hoogstraten en een woning van ’t
Zwart Goor in de Gelmelstraat. U kan
als persoon met (een vermoeden van)
handicap rechtstreeks met hen contact opnemen.
Het aanbod van zorg en ondersteuning kan zeer verschillend zijn, omdat
er bij elke persoon een andere nood
is. De voorzieningen zullen voor elke
vraag een aangepaste ondersteuning
proberen te zoeken.
- De As | 014 44 83 70 |info@deas.be
- ’t Zwart Goor | 014 63 62 11 |
zwartgoor@emmaus.be
- Widar | 014 63 92 71 | info@widar.be
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inschrijvingen
starten op

19 februari
2018
vanaf 18.00 uur

Activiteiten

kalender
voor klein en
iets groter.

02/04
tot en met

15/04
2018

PaasVakantie

in Hoogstraten

Schrijf uw kinderen
in voor de paas- en
zomervakantie!
Onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’
bundelt het stadsbestuur van Hoogstraten
het opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar. Binnen
dit aanbod streven we samen met animatoren
en externe organisatoren naar een TOP vakantiegevoel voor elk kind. We bieden kinderen
en jongeren een leuke tijd aan via Vlieg-UiT,
Speelpleinwerking en dagkampen.
Inschrijven voor paasvakantie en zomerkampen kan via http://hoogstraten.ticketgang.eu

Hoogstraten investeert in

cameraschild

De drie gemeentebesturen van de politiezone Noorderkempen hebben
beslist om 17ANPR-camera’s te plaatsen. Dit vergt een investering van
560.000 euro. Hiermee zou in één klap heel de politiezone zone worden
afgeschermd. Een ANPR-camera registreert dag en nacht elke nummerplaat die voorbij komt. Er wordt een foto genomen van het kenteken en
van de wagen. Die gegevens worden dan automatisch afgetoetst aan een
lijst van bv. niet-verzekerde voertuigen, gestolen voertuigen, geseinde
personen,… ANPR beperkt zich niet alleen tot verkeershandhaving, ze
werkt op zich ook ontradend en heeft een belangrijke meerwaarde in
het kader van criminaliteitsbestrijding. Na bijvoorbeeld een snelkraak
kan een volledige of half gekende nummerplaat ingevoerd worden of het
tijdstip van het voorval, waardoor men snel een beeld krijgt van waar de
verdachten zich bevinden of wat hun vluchtwegen waren.

Nieuwe borden in
			Wortel-kolonie
			

In Wortel-kolonie vindt u sinds kort op verschillende plaatsen deze borden terug. Ze regelen het verkeer op wegen die voorbehouden zijn voor
landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van
speed pedelecs. Deze categorieën mogen altijd gebruik maken van deze
wegen. Andere weggebruikers mogen slechts in uitzonderlijke gevallen
deze wegen gebruiken:
a) voertuigen van en naar de aanliggende percelen;
b) niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers;
c) gespannen op voorwaarde dat het symbool van een landbouwvoertuig is afgebeeld op de verkeersborden;
d) voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en
prioritaire voertuigen.
Voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs mogen
de ganse breedte van de genoemde wegen gebruiken, maar zij mogen
het verkeer niet nodeloos belemmeren.
Let op: op deze wegen is de snelheid beperkt tot 30 km/u.

dorpsraden

Stadsbestuur gaat in gesprek met haar burgers
Elk jaar brengt het schepencollege in de maanden januari, februari en maart een bezoek aan alle dorpen van Hoogstraten. Op de openbare vergaderingen van de dorpsraden licht het stadsbestuur haar beleid toe en wordt dieper
ingegaan op de prioriteiten die de dorpsraden hebben geformuleerd voor 2018. Korpschef Barbara Cloet van de politiezone Noorderkempen geeft uitleg bij de dalende cijfers inzake criminaliteit en de aankoop van ANPR-camera’s.
De aanwezigen krijgen de gelegenheid om aan burgemeester en schepenen vragen te stellen over de meest diverse
onderwerpen. De meeste vergaderingen zijn achter de rug. In Hoogstraten komen we nog langs op 5 maart.
In elke deelgemeente is er een dorpsraad die het stadsbestuur adviseert over alles wat de leefbaarheid van de lokale gemeenschap betreft. De dorpsraden zijn samengesteld uit verenigingen en individuele burgers.

Wenst u meer te weten over de dorpsraden of hebt u belangstelling om lid te worden van een dorpsraad?
dorpsraadhoogstraten@hoogstraten.be | dorpsraadmeer@hoogstraten.be | dorpsraadmeerle@hoogstraten.be
dorpsraadmeerseldreef@hoogstraten.be.
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sluikstort
zwerfvuil
Wij kiezen voor
totaalaanpak
tegen sluikstort
en zwerfvuil
Een proper Hoogstraten, dat
is de uitdaging. Een gezamenlijke uitdaging! Zowel
het stadsbestuur als de afvalophaaldiensten als iedere
individuele burger moeten
elke dag samen voor een
schone stad zorgen. Jammer
genoeg heeft Hoogstraten, net
zoals elke andere gemeente,
af te rekenen met heel wat
sluikstort en zwerfvuil. Sluikstort is afval dat bewust wordt
achtergelaten en dit meestal
in grote hoeveelheden. Zwerfvuil is afval dat minder bewust
wordt achtergelaten. Of het nu
bewust of onbewust gestort
is of niet, afval is afval en dat
hoort niet rond te slingeren in
Hoogstraten.

De afgelopen jaren hebben wij al
heel wat inspanningen gedaan om
zwerfvuil en sluikstort aan te pakken en om de problematiek beter in
beeld te krijgen. Het is geen kwestie
van vriendelijk aan onze burgers te
vragen om geen afval meer te dumpen. Het blijkt bijzonder moeilijk om
eenmentaliteitsverandering te realiseren. Daarom zet het stadsbestuur
bewust in op een totaalaanpak.
Totaalaanpak door drietrapsraket
“sensibiliseren-opruimen-handhaven”

Sensibiliseren en opruimen
Als onze stadsdiensten iets vaststellen, grijpen zij dadelijk in, maar de
helpende handen van onze burgers
zijn goud waard! Het is fijn te moeten
vaststellen dat verenigingen spontaan acties ondernemen om buurten op te ruimen of sensibiliserende
bordjes plaatsen. Samen opruimen
en mensen in de omgeving tonen dat
wij Hoogstraten netjes willen houden is een sterk signaal. Op die kar
is VVV Hoogstraten gesprongen. In
de aanloop naar de opening van het
toeristisch seizoen (22 april) houden
VVV Hoogstraten en het stadsbestuur een heuse lenteschoonmaak:
‘Proper Hoogstraten’ (van 14 t/m 21
april). Daarvoor vragen wij de steun
van verenigingen, gebuurten, bedrij-

De stad ziet u

ven, burgers, iedereen. Het stadsbestuur voorziet het nodige materiaal en logistieke ondersteuning. Bij
deze een warme oproep: Wil u deelnemen, vul dan het formulier in op
de website: https://www.hoogstraten.be/properhoogstraten.

Infrastructuur
Als stadsbestuur kijken wij ook kritisch naar onze infrastructuur. We
stellen bijvoorbeeld vast dat de
locaties van een aantal glas- of afvalcontainers aantrekkelijk zijn om
extra afval te dumpen. Daarom experimenteren we met ondergrondse
containers. De glascontainer van
Meer is al ondergronds geplaatst, de
afvalcontainers in de Mouterijstraat
worden ondergronds gebracht,…

Handhaving
Elk aangetroffen sluikstort wordt
onderzocht op identificatie van de
dader. Als een sluikstorter wordt
betrapt, rekenen wij naast de GASboete ook de opruimkosten aan.
In 2017 kregen 9 mensen een GASboete voor sluikstorten, in 2016 waren er dat 13 en in 2015 eveneens
9. Identificatie is niet gemakkelijk.
Maar daar komt verbetering in met
de aanschaf van permanente, verplaatsbare camera’s.

Momenteel worden er in Hoogstraten een aantal testcamera’s geplaatst op plaatsen die regelmatig te kampen hebben met sluikstort.
Deze camera’s kunnen slim opgesteld worden, zodat gevoelige locaties 24/24 en 7/7 in het oog gehouden kunnen worden en daders
gemakkelijker geïdentificeerd kunnen worden. Het stadsbestuur zal
op basis van deze proefopstellingen twee permanente, verplaatsbare
camera’s aankopen.

stedenband

Mooie resultaten

voor geboorteregistratie in Za-Kpota

Wij gaan naar Za-Kpota!

De geboorteregistratie in Za-Kpota (Benin) heeft onder impuls van de stedenband grote vooruitgang geboekt. Waar
enkele jaren geleden bij de aanvang van de stedenband
slechts 45% van de pasgeborenen geregistreerd werden,
behalen we in 2017 een gemiddelde van 94,13%. Alle arrondissementen kunnen nu ook een behoorlijk resultaat
voorleggen, waar er vorig jaar nog grote verschillen waren.
De dienst bevolking van Za-Kpota zet extra in om de cijfers
in de minst presterende arrondissementen te verbeteren.
Tijdens gerichte sensibiliseringscampagnes worden bijvoorbeeld niet afgehaalde aktes aan de ouders verdeeld.

Ellen, Iris, Niki, Celien, Nina, Thijs, Nienke en Leen zijn 8
Hoogstraatse jongeren tussen 18 en 23 jaar. Ze komen uit
verschillende hoeken van onze stad en gaan in september
samen op inleefreis naar Za-Kpota.
Tijdens de inleefreis zullen ze twee weken samenleven met
leeftijdsgenoten uit Za-Kpota. Samen organiseren ze activiteiten, gaan ze op stap en leren ze van elkaar. Hun aanwezigheid zal niet onopgemerkt voorbij gaan in een gemeente als
Za-Kpota. En vast ook niet in Hoogstraten…

In september bracht de Hoogstraatse delegatie een bezoek aan het arrondissement Zeko. Zij konden in 2016 de
minst goede cijfers voorleggen (29,72%). Tijdens het bezoek werd de bevolking toegesproken over het belang van
de registratie en werd het arrondissementeel kantoor bezocht. Zeko kon 2017 afronden met het mooie resultaat van
93,58%! Misschien wel het beste bewijs dat de stedenband
een middel is om iets in beweging te zetten, maar dat het
lokale bestuur voor het uiteindelijke resultaat zorgt.

Ellen

Iris

Nina

Thijs

Niki

Celien

Nienke

Leen
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berichten

Wilt u gebruik maken van
wijk-werken?
Sinds 1 januari 2018 is PWA omgevormd tot wijk-werken. Voor
Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en
Rijkevorsel wordt dit georganiseerd door het samenwerkingsverband Noorderkempen Werkt. Doel van wijk-werken is om
langdurig werkzoekenden en mensen die nog geen voltijdse
baan aankunnen, werkervaring en werkritme laten opdoen.
Als privé-persoon of als ondernemer kan u wijk-werkers inschakelen. Wilt u weten welke activiteiten mogelijk zijn, ga dan eens
kijken op de Vlaamse activiteitenlijst:
www.vdab.be/wijk-werken/activiteitenlijst.
Naast het inschrijvingsgeld van 7,50 euro per jaar betaalt u als
gebruiker een vaste prijs van 6,95 euro per begonnen uur.
Wilt u als wijk-werker aan de slag?

OCMW zoekt
‘goei geburen’
in Meerle en
Meersel-Dreef
Het OCMW van Hoogstraten start met
een buurtzorgnetwerk in de deelgemeenten Meerle en Meersel-Dreef.
Onder de naam ‘Goei geburen’ wil het
OCMW inwoners bijeenbrengen die
zich engageren om bij hun medeburgers - in eerste instantie de oudere
mensen - vrijblijvend kleine taakjes te
gaan uitvoeren.
Het gaat bijvoorbeeld om het uithalen
van de post, boodschappen doen, het
gras eens afrijden, enz… ‘Goei geburen’ start eerst in Meerle in MeerselDreef omdat dit de dorpen zijn die het
verst van Hoogstraten zijn verwijderd
en ook omdat daar de vergrijzing het
meest voelbaar is. Iedereen die een
‘goeie gebuur’ wil zijn, kan zich nu al
opgeven bij projectleidster Kim Michielsen op kim.michielsen@hoogstraten.be of 0472 49 54 65.

Bent u ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent u leefloongerechtigde maar voelt u zich niet klaar om onmiddellijk in
het gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan? Dan komt u misschien in aanmerking voor het wijk-werken. Neem dan contact
op met het VDAB kantoor in uw buurt of met het OCMW/Sociaal
huis dat uw leefloon uitbetaalt.
Meer info: wijkwerken@nkwerkt.be | 03 340 16 39.

		Schrijf u
		in voor digidak
Digidak staat garant voor computercursussen in een prettige en
ontspannen sfeer. Per cursus zijn er maximum 5 deelnemers.
Heeft u nog nooit met een computer of tablet gewerkt en wil u
het toch graag leren? Digidak organiseert in Hoogstraten verschillende gratis cursussen. Ze bestaan meestal uit 3 lessen van
telkens 3 uurtjes. Voorafinschrijven is wel noodzakelijk.
Kom langs tijdens de inschrijfmomenten in maart.
digidak bibliotheek (Lindendreef 1b, Hoogstraten)
o Vrijdag 23 maart, 9.00 - 12.00 uur
digidak LDC Stede Akkers
(Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten)
o Vrijdag 30 maart 2018, 9.00 - 12.00 uur
digidakMeerle(Turnzaal oude school,
Gemeenteplein 3, Meerle)
o Maandag 19 maart 2018, 13.30 – 16.30 uur
o Maandag 26 maart 2018, 13.30 – 16.30 uur
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Goe bezig
Doe mee aan ons
inleefspel voor lagere
scholen
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die graag een rol
opnemen in het inleefspel ‘Buitenspel’ dat in maart
plaatsvindt in de Hoogstraatse lagere scholen. Tijdens dit spel worden de leerlingen van het 5e en 6e
leerjaar gedurende een dag ondergedompeld in verschillende gezinssituaties. Sommige families leven in
armoede en andere hebben alle luxe. Tegenslagen of
geluk tijdens het spel kunnen de financiële toestand
omkeren. Het doel van dit inleefspel is om de leerlingen bewust te maken dat ook kinderen in België in
armoede leven.

De Wijsneus maakt carnavalstoet
In basisschool De Wijsneus in Wortel (Hoogstraten)
werd in februari gewerkt rond carnaval. Op vrijdagnamiddag – voorafgaand aan de èchte carnavalstoet
– hielden leerlingen en leerkrachten een eigen carnavalstoet met prachtige kledij en mooi versierde wagens. Heel wat ouders en grootouders kwamen een
kijkje nemen.
Na de stoet werd de vakantie ingezet met een carnavalbal in de turnzaal van de school.

Hebt u zin om een rol te spelen in dit inleefspel en
kan u zich vrijmaken op één of meer van de volgende
data?
• Maandag 12 maart van 10 tot 14.45 uur
• Vrijdag 16 maart van 10 tot 14.45 uur
• Donderdag 22 maart van 10 tot 14.45 uur
• Vrijdag 23 maart van 10 tot 14.45 uur
Contacteer dan dorien.vandepoel@hoogstraten.be
(of 03 340 16 01) voor 1 maart.
Op dinsdag 6 maart bent u welkom om 16.00 uur voor
een infomoment in de raadzaal van het OCMW (Jaak
Aertslaan 7, Hoogstraten).

Honderden Hoogstratenaren kwamen op 27 februari kijken naar het wegtakelen van de klokken uit de Sint-Katharinatoren. Eind dit jaar verwachten we de beiaard terug, gerestaureerd en uitgebreid met 4 basklokken.

TERUG

cultuur

cultuurprijzen

blik

Borderbrass

Plan B

LA:CH

Blauw

Brassband Borderbrass heeft de Cultuurprijs Hoogstraten 2017 in de wacht gesleept
voor het concert ‘Brassband meets Sam Vloemans’. LA:CH vzw en PlanB waren
de twee andere laureaten, respectievelijk als ‘bijzondere culturele verdienste’ en
‘nieuw/vernieuwend initiatief’. Muziektheatervereniging LA:CH werd ook door het
aanwezige publiek in de bloemetjes gezet met de publieksprijs, de Gouden Cactus, voor de voorstelling Blauw. De prijzen werden op 9 februari uitgereikt door het
stadsbestuur op voordracht van de Cultuurraad.

Onze sportlaureaten van 2017:
Op 24 februari werden op een
bekroond die in 2017 bijzonde
Sportman van het jaar: Niels F
Sporttiener: Anne-Sophie Brem
TC De Langenberg (tennis), Sp

sport

sportlaureaten

Niels Fockaert

Anne-Sophie
Bremans

Wedstrijd
Karin Donckers

Winnaar fotowedstrijd
Info’zine wordt blijkbaar tot buiten onze stadsgrenzen
gelezen. Stijn Bogaerts van de Marsweg in Loenhout
heeft gezien dat bovenstaande foto is getrokken op
de Meerleseweg 57 in Meer. Hij wint een cadeaubon
van Toerisme Hoogstraten.

Kristof Schroé

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 20 maart 2018 naar de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per gezin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.

Dames B interclub van TC De Langenberg TC De Langenberg

:
n druk bijgewoonde huldiging de Hoogstraatse sportievelingen
ere prestaties hebben neergezet.
Fockaert (Jumping), Sportvrouw: Karin Donckers (Eventing),
mans (Atletiek), Sportploeg: Dames B interclub van
portverdienste: Kristof Schroé (Gymnastiek)

NIEUWE

FOTO
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vacatures

Hoogstraten
stadsbestuur

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke
dienstverlening. Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare
medewerkers. Momenteel is het stadsbestuur op zoek naar drie nieuwe medewerkers:

Informatiemanager – 2de oproep
(niveau A1a-A2a-A3a)
Functie
Als informatiemanager ontwikkel je het ICT-beleid van stad en OCMW Hoogstraten en stroomlijn je
deinformatieprocessen. Je vertrekt daarbij vanuit de informatiearchitectuur. Je bent gedreven om de
interneorganisatie efficiënt te laten werken. Daarnaast werk je graag mee aan een optimale dienstverlening voor deburger. Je ontwikkelt een visie op de algemene automatisering van onze diensten zodat
deze op een optimalewijze hun opdrachten kunnen vervullen.

Profiel
- Je bent in het bezit van een masterdiploma
ofwel bezit je een bachelordiploma in een ICT-gerelateerde opleiding en heb je minimum 5 jaar
relevante werkervaring in de ICT-sector en aantoonbare werkervaring in projectmanagement
en slaag je in een niveau- of capaciteitstest voorafgaand aan de selectieprocedure
- Je hebt een rijbewijs B
- Ervaring in leidinggeven is een pluspunt

Boekhouder
(niveau B1-B2-B3)

Functie
De boekhouder voert de boekhouding en de financiële verrichtingen van het bestuur volgens de principes van een BBC-boekhouding.

Profiel
- Je bent in het bezit van een bachelordiplomaboekhouden of een financiële richting
- Je hebt een rijbewijs B

Aanbod
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van onbepaalde duur met voltijdse prestaties. Je
aanvangswedde bedraagt 2.463 euro bruto per maand. Dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante ervaring bewijst.

info’zine
Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Ploegbaas groendienst

Werkten mee
Redactie:

(niveau C1-C2-C3)

Functie
De ploegbaas van de groendienst is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de groendienst. De ploegbaas stelt de organisatie,
de materiële voorzieningen en de kwaliteitscontrole van de dienst
op punt en werkt samen met het team van de groendienst aan een
kwaliteitsvol resultaat. Daarbij is een goede samenwerking met de
ploegbaas gebouwen, de ploegbaas wegen en de twee diensthoofden
schoonmaak essentieel.

Profiel
- Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs
- Je hebt een rijbewijs B

Aanbod
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van onbepaalde
duur met voltijdse prestaties. Je aanvangswedde bedraagt 1.940 euro
bruto per maand. Dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante
ervaring bewijst.

V.U. :

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
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
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

014 410 410
0903 39 969
0903 99 000

Zitdagen

- Huisbezoekenteam - medewerker ouderen: 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: winny.vriens@
hoogstraten.be
- FOD Sociale Zekerheid
2de woensdag van de maand
van 09.30 uur tot 10.30 uur

Vragen
Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je volgende
bijkomende voordelen:
- maaltijdcheques met een waarde van 7,40 euro
- gratis hospitalisatieverzekering.
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT
- fietsvergoeding: 0,23 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer

Kandidaatstelling
Ben je geïnteresseerd in één van de drie functies? Je kan je kandidaatstellen door
vóór 31 maart 2018 een motivatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je
diploma en rijbewijs te versturen naar: College van burgemeester en schepenen,
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden
vind je op www.hoogstraten.be.

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

jeugd
boeken
maand!
“Eureka!”

De Griekse wetenschapper
Archimedes schreeuwde dit,
sprong uit zijn bad en liep
juichend door de straten van
Syracuse. Hij had gemerkt dat het
water steeg toen hij in zijn bad
stapte. Zo kreeg hij een belangrijk
inzicht dat nog altijd de Wet van
Archimedes heet.

Ook nu roepen sommige mensen eureka
als ze iets wonderbaarlijks gevonden
hebben.
Tijdens de jeugdboekenmaand geeft de
BiB heel wat kansen om hetzelfde wowgevoel als Archimedes te ervaren. De
hele maand maart staat in het teken van
boeken over wetenschap en techniek.
Wie weet welke wonderlijke ontdekkingen doe jij?
Wetenschap in de jeugdbib
Leerlingen van het IKO versieren de
jeugdafdeling in de hoofdbib. Hierbij laten ze zich inspireren door wetenschap
en techniek.
Op de themastand worden ook allerlei
boeken over wetenschap en techniek
uitgestald zodat de kinderen onverwachte ontdekkingen kunnen doen. En
op de catalogus verschijnen leeslijsten
rond het thema.
Eureka!-spel
De leerlingen van het derde leerjaar ontdekken hoe ze snel en eenvoudig een
boek kunnen vinden in het rek en via de
catalogus. Daarvoor spelen zij een ganzenbord, dat natuurlijk in het teken van

de wetenschap staat.
Tupperboeken
Het is eigenlijk een tupperwareavond,
maar dan om de mooiste boeken te ontdekken voor uw kinderen…
Hoe kiest u een geschikt boek voor uw
kind? Er verschijnen zoveel nieuwe
boeken in kinderboekenland, maar wat
maakt sommige kinderboeken zoveel
waardevoller dan andere? Welk boek
sluit aan bij de interesses van uw kind?
En hoe krijgt u ook moeilijke lezers aan
het lezen?
Vaak is het een kwestie van het juiste
boek op het juiste moment. Wij spreiden
vele pareltjes uit op een grote tafel. In
een interactief gesprek met het publiek
tonen we de allermooiste kinderboeken
en zoeken samen met u wat het beste
boek is voor uw kind.
Tijdens deze interactieve sessie richten
we ons vooral op jeugdboeken voor kinderen van kleuter- en basisonderwijs.
Tupperboeken vindt plaats op donderdag 22 maart om 20.00 uur in de
hoofdbibliotheek. Vooraf inschrijven is
verplicht op www.hoogstraten.be/vormingbib of in de bibliotheek. Deelname
kost 3 euro.

