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COLOFON
INFOZINE is een uitgave van
de communicatiedienst van
stad Hoogstraten.

REDACTIEADRES

Beste lezer
Je ziet het goed. Infozine steekt in een nieuw jasje! Maar niet
enkel de lay-out van jouw maandelijkse stadsmagazine is veran
derd. Je hebt sinds 17 en 18 januari ongetwijfeld gezien dat
Hoogstraten zich op een andere wijze aan de wereld presenteert.
Je ziet ons nieuwe stadslogo overal in de stad, onze website is
vernieuwd, ons wagenpark is opnieuw bestickerd en zelfs ons
briefpapier ziet er anders uit. Een nieuwe ‘huisstijl’ heet dat dan.
Maar het zou fout zijn om deze operatie enkel te zien als een
opfrissing van onze huisstijl. Het gaat om veel meer dan dat. Wij
maken van Hoogstraten een ‘merk’. Dit merk komt niet zomaar
uit de lucht vallen. Vorig jaar zijn we met een heleboel inwoners,
ondernemers en partners rond de tafel gaan zitten om na te den
ken over de identiteit van Hoogstraten. Wat maakt Hoogstraten
uniek? Wat verbindt ons? Wat maakt ons fier op onze stad?

Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
communicatie@hoogstraten.be

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Stad Hoogstraten

ONTWERP

Uit deze boeiende gesprekken kwamen heel wat conclusies naar
boven. We mogen met trots zeggen dat Hoogstraten heel wat
troeven heeft voor huidige en toekomstige inwoners, bezoekers
en ondernemers. Onze inwoners voelen zich goed in onze stad,
ze voelen aan dat ze deel uitmaken van één gemeenschap. Met
andere woorden, een bewoner van Poeleinde in Wortel voelt zich
evengoed Hoogstratenaar als een bewoner van het Heieinde in
Meersel-Dreef.

www.supermoon.be

DRUK
Drukkerij Maes

STAD HOOGSTRATEN
CONTACT
Onthaal
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

In de komende jaren gaan we flink investeren in de merkidentiteit
van Hoogstraten. Onze nieuwe look & feel is de eerste stap van
een ambitieus citymarketingplan om Hoogstraten te profileren
als een sterk merk waar iedereen graag woont, geniet, proeft,
logeert, werkt en leeft. Wij nodigen je uit om er in dit artikel
meer over te lezen.

www.hoogstraten.be

VOLG ONS OP
@StadHoogstraten
@VisitHoogstraten

De kleurige hoeken in onze

Hoogstraten,
een sterk merk!
Waarom investeert Hoogstraten in een
krachtig citymarketingplan? De doelstelling
van het citymarketingproject is te werken
aan een krachtige verbindende identiteit
die bewoners trots maakt, bezoekers
aantrekt en nieuwe bedrijven aantrekt naar
Hoogstraten. Om dat te kunnen waarmaken,
moeten we de vinger kunnen leggen op de
unieke Hoogstraatse kwaliteiten.

Jouw stadsbestuur

+32 (0)3 340 19 11
onthaal@hoogstraten.be

Wist je dat?

Wist je dat?
Onze nieuwe huisstijl is gecreëerd
door de jonge Hoogstraatse
ontwerper Hannes Tilburgs?

Wat maakt Hoogstraten
uniek? Dit was de eerste en
misschien ook wel meest be
langrijke vraag die we samen
met onze partners hebben
gesteld bij de ontwikkeling
van onze nieuwe identiteit.

huisstijl zijn gebaseerd op het
Hoogstraatse stratenpatroon?

Tijdens het participatietraject kwamen we tot enkele
interessante bevindingen, waar iedereen zich in kon
herkennen:
Hoogstraten is kleinschalig, volks en gezellig, maar
beschikt toch over alle faciliteiten van een stad. We
zijn een kindvriendelijke stad waar jong en oud op
avontuur kan gaan, elkaar ontmoet en zich veilig
voelt. Alle generaties voelen er zich thuis en kun
nen zich vrij doorheen de stad bewegen.
Ook voor bezoekers hebben we heel wat troeven:
in Hoogstraten kunnen bezoekers en inwoners ge
nieten van indrukwekkende natuurlandschappen,
het bourgondische leven en de gastvrijheid. Dankzij
onze rijke ontstaansgeschiedenis valt er ook heel
wat historisch erfgoed te ontdekken in Hoogstraten
Tot slot mogen we ook niet vergeten dat Hoog
straten een zeer ondernemende stad is met veel
ambitie. De Hoogstratenaar werkt met passie.
Onze ondernemers streven naar kwaliteit en heb
ben oog voor duurzame ontwikkeling.
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STERK MERK
HOOGSTRATEN, EEN STAD OP MENSENMAAT
Wanneer we al deze troeven bij elkaar leggen, is het mogelijk om de ‘identiteit’ van Hoogstraten in twee zinnen te om
schrijven: “Hoogstraten is dé gezellige en bruisende stad op mensenmaat met veelzijdige voorzieningen zodat de inwoners
actief kunnen genieten van het leven en hun thuis. In het gastvrije Hoogstraten hebben wij een warm hart voor jong en oud.”

Wist je dat?
Er niet minder dan 25 stadsambassadeurs zijn
die onze ‘Hoogst Hartelijke’ identeit uitdragen?

Vrijwilliger in de kijker:

Ria Boeren

Dat noemen we ‘submerken’. Die submerken
maken het ons mogelijk om onze identiteit
inzake belangrijke thema’s zoals ondernemen,
klimaat, zorg of cultuur in de verf te zetten.

Ria Boeren is een enthousiaste en liefde
volle vrijwilliger in het Raadhuis van Meerle,
waar ze elke dinsdag de Koffiekrant mee

Je ziet het: het is een hele waaier aan mogelijkhe
den waarmee we onze stad op de kaart gaan zetten.

verzorgt. Ria was ook vroeger vrijwilliger in
verschillende organisaties. We stelden haar
enkele vragen over haar taken en de mooie

Welke initiatieven
zullen er nog volgen?
Aan onze nieuwe identiteit is een ambitieus marketingplan verbonden dat over
meerdere jaren loopt.
Daarna startte het werk om vanuit deze gemeenschappelijke
identiteit te komen tot een ‘merk’: een slogan en een logo waar
in we al onze troeven kunnen uitspelen. Dat is Hoogstraten,
hoogst hartelijk geworden.
In onze nieuwe merkidentiteit wijst hartelijk op de kleinschalig
heid van de stad waar iedereen iedereen kent. Hoogstraten
wordt als sympathiek ervaren en dat is ook wat voor iedereen
‘hartelijkheid’ oproept. Het is het dorp in de stad, de warmte van
de inwoners die ons kenmerkt. Het woord hoogst legt de nadruk
op het unieke en het bijzondere. Het verscherpt onze ambitie om
in de toekomst nòg hartelijker, nóg warmer te worden.
Zoals je bovenaan al kon lezen heeft onze stad héél wat troe
ven, voor veel verschillende doelgroepen. Om dit unieke aanbod
nog verder uit te lichten, zal je in de toekomst naast ons logo
‘Hoogstraten, hoogst hartelijk’ nog verschillende andere slogans
zien opduiken. Zo maken we voor elke doelgroep die we aan
spreken, het unieke karakter van onze stad nog duidelijker:

Dit plan houdt heel wat initiatieven in.
Het zijn zowel acties om meer verbinding
te creëren onder onze inwoners als om
het verblijfstoerisme te vergroten en
het ondernemersklimaat te versterken.
De ontwikkeling van het nieuwe bezoekers
platform www.visithoogstraten.be
behoorde alvast tot één van deze acties.

INFO
Wil je graag meer informatie over het gloed
nieuwe citymarketingplan van Hoogstraten?
Neem dan zeker een kijkje op:
www.hoogstraten.be/citymarketing.
Wij nodigen je uit om deze nieuwe identiteit uit
te dragen naar je medebewoners, vrienden en
kennissen. Dat kan je bijvoorbeeld door door het
filmpje ‘Hoogstraten hoogst hartelijk’ te delen op
je sociale media.
www.youtube.com/
watch?v=CNyWyRfNjvk
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kant van het vrijwilligersleven.

“Ik ben Ria en werk als vrijwilliger bij de Koffiekrant. Wij
zijn terug in Meerle komen wonen, omdat dat écht mijn
plek is. Ik doe al sinds jaar en dag aan vrijwilligerswerk.
Ik werkte mee aan verschillende projecten in Antwerpen,
maar nu focus ik me dus vooral op vrijwilligerswerk
in Meerle. Daarvoor moet ik me ook niet verplaatsen,
natuurlijk. Nu is de Koffiekrant op dinsdag en woensdag
in het Raadhuis in Meerle terug opgestart. Voordien
waren we vooral in de chirolokalen en in de school van
Meerle te vinden.”

Je zet je in voor de Koffiekrant in Meerle.
Waaruit bestaat je vrijwilligerswerk en wat
zijn je taken?
“De koffiekrant gaat ’s morgens door in het Raadhuis van
Meerle. Ik zorg er vooral voor dat de mensen een warme
kop koffie of thee hebben. Vroeger moesten we alles van
A tot Z klaarzetten. Nu de werking in het Raadhuis is op
gestart, is dat iets makkelijker. Nu moeten we vooral voor
de opstart zorgen, want alles is al aanwezig.
Ik zorg er ook voor dat de mensen van Meerle goed ont
vangen worden. Ik ben zelf een Meerlenaar, dus ik ken
ook veel van de mensen die bij ons langskomen en maak
dan een praatje met hen.“

“Op dinsdag is er altijd een vast
clubje van vriendinnen die er ’s
morgens vanaf openingstijd zijn
en die echt naar onze Koffiekrant
uitkijkt. En ik doe dat ook!”

Waarom ben je aan vrijwilligerswerk
gaan doen?
“Ik heb zelf steeds in het lokaal dienstencentrum gewerkt
als administratief medewerker. En van daaruit is dat eigen
lijk gewoon verder gegaan. Ik ben dan in 2019 op pensioen
gegaan en daarna ben ik in Meerle vrijwilligerswerk blijven
opvolgen.”

Hoe word je als vrijilliger ondersteund door
het LDC?
“Wij krijgen een heel goede ondersteuning. Er zijn steeds
mensen van het LDC aanwezig om voor ons de deuren
open te doen en ons te ondersteunen waar dat mogelijk is.
Als ik vragen heb, dan kan ik ook steeds bij hen terecht!”

Wat zou je willen vertellen aan andere
mensen die belangstelling hebben voor
vrijwilligerswerk?
“Ik zou willen zeggen dat je inderdaad tijd en energie
steekt in vrijwilligerswerk, maar je krijgt ook heel veel
terug van de mensen. Mensen waarderen echt dat je voor
hen zorgt voor een kopje koffie. Als je naar de tv kijkt, dan
zie je dat heel veel mensen grote dingen doen. En dan
denk je ‘wat wil ik betekenen in de wereld?’ Ik denk dat we
klein moeten beginnen om iets bij te dragen. Een beetje
zorgen voor mensen die wat ouder zijn of die soms een
zaam zijn, dat is prachtig.”

Dat is een mooie afsluiter, Ria. Bedankt!
Had je zelf nog graag iets kleins toegevoegd?
“Ik wou graag nog even zeggen dat iedereen altijd welkom
is bij ons voor een tas koffie. Ze zullen altijd ontvangen
worden in een heel warme sfeer.”
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Stad Hoogstraten Milieu- en
zoekt kandidaten Klimaatplatform

MILIEU

Hoogstraten
ondersteunt
duurzame
ontwikkeling
in Peru

Praat je graag mee over hoe we omgaan met droogte en ontharding? Stel jij je vragen
over de lucht- of waterkwaliteit in onze stad? Ben je bezorgd over de biodiverstiteit?
Dan zijn wij naar jou op zoek!
Hoogstraten lanceert het Milieu- en Klimaatplatform. We zoeken
daarvoor inwoners die vanuit hun persoonlijk engagement, eigen
enthousiasme en goesting mee willen nadenken over duurzame
thema’s in Hoogstraten.
Iedereen is welkom! Anders dan bij de gekende adviesraden, vertegenwoordig je geen organisatie of vereniging. Er is geen vastgelegde
samenstelling of aantal deelnemers. De enige voorwaarde is dat je in
Hoogstraten woont of een duidelijke betrokkenheid bij Hoogstraten
kan aantonen (bijvoorbeeld vanuit je job of engagement binnen een
vereniging). Daarnaast heb je natuurlijk zin om gedurende een langere
periode (enkele jaren) actief deel te nemen aan het Milieu- en Klimaat
platform.

Begin 2021 stapte Hoogstraten, samen met de Provincie Antwerpen en BOS+,

WIL JE GRAAG MEEDENKEN? Perfect! Je kan je aanmelden via
www.hoogstraten.be/milieu-en-klimaatplatform-webformulier.

in een gloednieuw project. Wij steunen het behoud en herstel van het Amazonewoud
door inheemse gemeenschappen in Peru het beheer in handen te geven van natuur
reservaten.
BOSAANPLANTING EN -BEHOUD SAMEN MET
LOKALE BEVOLKING

KWEKERIJEN EN BOSLANDBOUW
VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Na één jaar maken we de balans op: we zorgden voor een aanplant van
één hectare bos en de bescherming van 1200 hectare bos. Dat is belang
rijk, want zo werken we aan CO2-compensatie, bosbehoud, biodiversiteit
en een versterking van de lokale gemeenschappen. Het zijn ook de lokale
gemeenschappen die mee instaan voor het slagen van het project.
Ze werken mee aan de aanplanting en worden geconsulteerd om de aan
pak, locaties en technische bepalingen van het project mee vast te leggen.

Nog in 2021 installeerden wij kwekerijen
(ook wel nurseries genoemd). Dat wil zeg
gen dat er nu volop boompjes gekweekt
worden die in het juiste seizoen gebruikt
zullen worden om de percelen te beplanten. Voorbereiding is erg belangrijk, want
op 1 hectare grond komen ongeveer
1.111 bomen!
Naast de aanplant van bos wordt ook
ingezet op het gebruik van niet-houtige
bossoorten. Daarom startten we het
project ‘duurzame agroforestry’ op.
Dat wilt zeggen dat landbouwgrond en
bosgrond met elkaar verzoend worden.
De lokale bevolking kan zo cacao en
bananen telen zonder dat er ontbossing
plaatsvindt. Zo draagt het project
ook bij aan inkomensbescherming en
-verhoging van lokale gemeenschappen.

Heb jij knotbomen staan?
Handhaving op
zwerfvuil wordt
vanaf 2022 strenger
Vanaf eind januari zijn in Hoogstraten
de controles op zwerfvuil fiks opgevoerd.
Een team handhavers van de Vlaamse
overheid zal in onze stad patrouilleert om
het dumpen van zwerfvuil tegen te gaan.
Het zwerfvuil kan meerdere vormen aan
nemen, zoals papier, plastic verpakkingen,
blikjes, mondmaskers, hondenpoep, siga
rettenpeuken,… Ook ’s avonds en in het
weekend zullen er controles plaatsvinden.
Wie betrapt wordt, krijgt sowieso een
sanctie in de vorm van een GAS-boete
of werkstraf. Zorg dus zeker dat je steeds
een alternatief bij je hebt om hondenpoep of sigarettenpeuken weg te gooien.
Aan iedereen die wél zorgt voor een
propere stad door regelmatig zwerfvuil op te ruimen of die zijn of haar
afval bijhoudt tot aan de vuilbak:
een welgemeende dank!
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Als je knotbomen hebt staan, dan komt het knotteam van Regionaal
Landschap de Voorkempen graag bij je langs om de bomen te knotten
of houtkanten af te zetten.
Ze doen dat helemaal gratis, in ruil voor het brandhout. Het knotteam bestaat uit opgeleide vrijwilligers die je kunnen bijstaan met
hulp en advies over je knotbomen. Het knotseizoen loopt nog tot
15 maart, dus wacht niet langer! Je kan een aanvraag invullen op
www.goedgeknot.be/node/8.

Rioleringswerken in Markwijk
Samen met rioolbeheerder Pidpa plant stad Hoogstraten in maart
weg- en rioleringswerken in de Markwijk in Minderhout. De bestaande,
gemengde riolering in de wijk wordt vervangen door een afzonderlijke
afvoer voor afvalwater en voor hemelwater. Met de aanplant van 30
nieuwe bomen in de wijk verbeteren we de luchtkwaliteit en bestrijden
we hittestress.
Het doodlopend wegdeel van de Markwijk zal worden ingericht als een
woonerf, waar alle verkeersdeelnemers op gelijke voet staan, met een
maximale snelheid van 20 km/uur. De verbinding Koestraat – Castelré
weg wordt in samenspraak met de bewoners getransformeerd naar een
smallere enkelrichtingsstraat waar maximaal 30 km/uur mag worden
gereden. Tijdens de werken is plaatselijk verkeer in de wijk mogelijk
voor bewoners, maar tijdens de werkuren zal de mobiliteit op bepaalde
momenten hinder ondervinden.
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Investeer in de zonne
panelen op onze zorg
campus Stede Akkers!
De zonnepanelen op onze zorgcampus zijn uitgebreid. En daar kan jij je voordeel uit halen!
Begin dit jaar werden er maar liefst 623 zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van
onze zorgcampus. Het maximale vermogen van de panelen is 232MWh, wat gelijkstaat
aan een jaarlijks energieverbruik van 53 gezinnen.
PRAKTISCHE INFO
HOE KAN JIJ MEEDOEN?

Onze zonnepanelen leveren stroom aan
de gebouwen op de campus, zoals onder
andere het woonzorgcentrum en lokaal
dienstencentrum, maar leveren ook
stroom aan het net.
Voor onze stad en voor jou is deze
duurzame ontwikkeling een winwin-win:

Voor de plaatsing van de panelen werkt de stad samen met Cam
pina Energie, een echte burgercoöperatie. Deze sympathieke
organisatie uit de Kempen brengt mensen samen om te inves
teren in hernieuwbare energie en in onze onafhankelijkheid van
fossiele brandstoffen.
Campina Energie stelde een interessant financieel plan op voor
deze installatie. Zoals bij hun andere projecten krijgen burgers
daarbij de kans om via de aankoop van aandelen te participeren
en te delen in de winst. Daarvoor organiseert Campina Energie
een kapitaalsoproep voor een bedrag van 200.000 euro bij de
inwoners van Hoogstraten.

Meer Info of inschijven?

Inschrijven voor de online infoavond kan via
www.hoogstraten.be/
inschrijving-infomoment-PV-panelen

Graag meer informatie of
wil je je inschrijven, dit kan via
www.aandelen.campinaenergie.be/
hoogstraten.

Na inschrijving ontvang je enkele dagen voor de infoavond
een mail met de link om deel te nemen.
Deze klimaatactie zorgt voor een hoger
aandeel hernieuwbare energie in onze
stad. Dat is belangrijk om onafhankelij
ker te worden van fossiele brandstoffen
en de winsten in onze stad te houden.

INFOAVOND
Wil je toch wat meer toelichting en zit je nog met veel vragen?
Volg dan op donderdag 3 februari 2022 om 20 uur het
online infomoment voor geïnteresseerde burgers.

Meer informatie: www.hoogstraten.be/klimaat

WIN 2
Jaarlijks verminderen we
onze CO2-uitstoot met
maar liefst 61 ton.

WIN 3
Iedereen krijgt de kans
om een graantje mee
te pikken!
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Als aandeelhouder is je stem in de energiecoöperatie niet
beperkt tot de installatie van dit specifieke project. Door een
aandeel te kopen word je mede-eigenaar van alle installaties van
Campina Energie. Zo spreiden we het risico voor onze aandeel
houders.
Op de jaarlijkse algemene vergadering heeft elke aandeelhouder
één stem, onafhankelijk van het aantal gekochte aandelen. Daar
bepalen jullie samen de hoogte van het jaarlijks dividend conform
de statuten van de coöperatie. Hoewel een dividend niet gega
randeerd is, aangezien investeren altijd een zeker risico inhoudt,
streven we daarbij naar een jaarlijks dividend van 3%.

GOE BEZIG

Redders in nood!
In november 2021 was er een brand in een van de serviceflats
van De Linde, op de zorgcampus Stede Akkers.
Het Medisch Interventieplan werd afgekondigd, maar gelukkig werd
niemand ernstig gewond. Om de veiligheid te garanderen, moesten
er wel heel wat mensen geëvacueerd worden. Dat verliep in een
heel vlot. We zwaaien via deze weg lof toe aan alle diensten, zoals
brandweer en medische diensten, maar ook aan de personeelsleden
van het WZC. Zij hebben er in een uitstekende verstandhouding voor
gezorgd dat de evacuatie vlot en veilig verliep. Bedankt!

© Toon Verheijen

WIN 1
De energiefactuur van het
woonzorgcentrum daalt.

Mee participeren in de investering van onze zonnepanelen kan
door het aanschaffen van één of meerdere aandelen van Campi
na Energie. Wat zijn de voorwaarden? Er is in eerste instantie een
minimumbedrag van 250 euro ingesteld voor de aankoop van
één aandeel. Daarnaast is voor deze kapitaalsoproep een maxi
mum van 20 aandelen van 250 euro per persoon ingesteld.
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Wat verand ert
er in 2022
op het vlak
van energie?

1/

ENERGIECONTRACTEN
EN -BESPARING

De samenaankoop groene stroom in
oktober 2021 had niet het gewenste
resultaat. Geen enkele leverancier
wilde de sprong wagen en de samen
aankoop werd voor de eerste keer
sinds jaren opgeschort. In afwach
ting van meer stabiliteit op vlak van
energieprijzen is er nu toch al de
mogelijkheid om je in te schrijven
op de volgende samenaankoop van
iChoosr. Daarvan zullen eind mei
2022 de resultaten bekend zijn en
krijgt iedereen een voorstel, op
voorwaarde dat er zich een leveran
cier aanbiedt. Ga naar de website
van iChoosr (www.ichoosr.be/nl/
groepsaankoop-energie) en schrijf
je in met de gegevens van je laatste
eindafrekening. Ook in oktober 2022
komt er weer een samenaankoop
groene stroom waarvoor de stad
inschrijfmomenten zal organiseren.

2/

PREMIES
VAN FLUVIUS
IN 2022

Alle premies die in 2021 van toepassing waren bij netbeheerder Flu
vius blijven ook in 2022 behouden
in afwachting van de eengemaakte
premie, die is aangekondigd. Heb je
vragen over premiebedragen van
onder andere dak-, muur- en vloer
isolatie, isolerende beglazing, een
zonneboiler, zonnepanelen, een
warmtepomp of een warmtepom
pboiler? Dan kan je hiervoor de
dienst Wonen contacteren.
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3/

GEZONDHEID

Het nieuwe jaar is net ingezet en
dat brengt enkele veranderingen op
het vlak van energie met zich mee.
Hieronder geven we een overzicht
van wat er sinds de jaarwending is
veranderd in verband met je ener
gieverbruik.

PREMIE VLAAMSE
OVERHEID VOOR
THUISBATTERIJEN

Vanaf 1 januari 2022 zal de premie
voor de plaatsing van een thuisbatte
rij dalen. Voor volledige aanvraag
dossiers ingediend tot eind 2021
bedraagt de premie maximaal 2.550
euro. Vanaf 2022 zal deze premie
dalen naar maximaal 1.725 euro.
Het premiebedrag is afhankelijk van
de capaciteit van de thuisbatterij.

4/

VERBOD OP
VERVANGING
STOOKOLIEKETEL

(indien aardgas beschikbaar is)

Vanaf 1 januari 2022 is het in
bestaande woongebouwen en nietresidentiële gebouwen niet meer
toegelaten om een stookolieketel
te plaatsen als er in je straat een
aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus zeker aan een
alternatief. Kleine herstellingen
aan bestaande toestellen blijven
wel mogelijk.

5/

VERPLICHT
RECENT EPC!

(bij de verkoop van woningen)

Wanneer je je woning of apparte
ment verkoopt, mag je enkel nog
gebruikmaken van een EPC opge
maakt vanaf 2019. Dit EPC herken
je aan het EPC-label van A+ tot F
dat op het EPC staat. Eerder mocht
het EPC maximaal 10 jaar oud zijn
bij verkoop. Bij verhuur mag je het
bestaande EPC van maximaal 10 jaar
oud blijven gebruiken.

6/

KORTING OP
REGISTRATIE
RECHTEN

(bij ingrijpende energetische renovaties)

Bij aankoop van een enige eigen
woning wordt de registratiebelasting
verlaagd van 6% naar 3%. Dit nieuw
tarief is van toepassing op alle koo
povereenkomsten waarvan de akte
vanaf 1 januari 2022 wordt verleden.
Dat geldt ook wanneer de compro
mis nog in 2021 werd ondertekend.
Voor zij die een ingrijpende energe
tische renovatie (IER) of een gedeel
telijke herbouw uitvoeren, is er een
aanvullend verlaagd tarief. Je moet
dan vanaf 2022 nog maar 1% regis
tratiebelasting betalen. Daarnaast
worden ook de EPB-eisen voor een
ingrijpende energetische renovatie
vanaf 2022 strenger. Voor omge
vingsvergunningsaanvragen vanaf
2022 moet je een E-peil van maxi
maal E60 behalen (ipv E70).

Hoogstraten
biedt hulp
bij verslaving
Wie drugs neemt, medicijnen gebruikt of
alcohol drinkt, kan er afhankelijk van worden.
Je moet dan steeds meer gebruiken om nog
effect te voelen en krijgt afkickverschijnselen
als je plots mindert of stopt. Voortaan kan je
in Hoogstraten terecht voor hulp!
De stad heeft immers een samenwerkingsakkoord afgesloten
met Verslavingskoepel Kempen vzw. En recent ging ook de
werking van Msoc Hoogstraten van start.

Een verslaving ontstaat geleidelijk aan. Dat maakt het vaak
moeilijk om te merken of en in welke mate drank, drugs,
medicijnen of gokken de controle over je leven aan het
overnemen zijn. Wanneer loopt het fout? Enkele signalen:
Je drinkt, gebruikt of gokt vaker of meer dan je van
plan was.

Heb je vragen over bovenstaande
onderwerpen, contacteer het
Woonloket:
wonen@hoogstraten.be
+32 (0)3 340 19 19

De contactgroep verslaving zorgt voor een
laagdrempelige en veilige plek om lotgenoten
te kunnen ontmoeten. Zij biedt een nieuwe vorm
van zelfhulp met de focus op welzijn en herstel
van verslaving.

Je voelt je slecht als je niet gebruikt of drinkt.
Je ‘moet’ gebruiken.
Je gedachten gaan steeds meer naar drank, drugs,
pillen of gokken. Wanneer je niet gokt, drinkt of
gebruikt, denk je voortdurend aan het volgende
gebruik.

INFO

Heb je vragen of hulp nodig? Kom dan eens vrijblijvend
langs voor een babbel. Msoc Hoogstraten is elke maandag
van 9.00 tot 17.00 uur geopend, uitgezonderd op feestdagen. Je kan hen terugvinden in het lokaal diensten
centrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 in Hoogstraten.

WAT ZIJN MSOC EN DE CONTACTGROEP
VERSLAVING HOOGSTRATEN?
Het Medisch Sociaal Opvang Centrum (Msoc)
maakt deel uit van het Centrum Algemeen Welzi
jnswerk - CAW De Kempen. Msoc biedt medische,
psychologische en sociale begeleiding aan gebrui
kers van illegale drugs, en richt zich zowel tot min
derjarigen als meerderjarigen.

INFO
Bij contactgroep Hoogstraten kan je elke dinsdag van
19.00 tot 21.00 uur terecht, uitgezonderd op feestdagen.
De werking vindt plaats in ‘De Feftig’ van Welzijnsschakel
’t Ver-Zet-je, Heilig Bloedlaan 242B in Hoogstraten. De
toegang is gratis. Iedereen met vragen over verslaving is
er welkom.
hoogstraten@verslavingskoepel.be
www.verslavingskoepel.be

of

www.druglijn.be of www.alcoholhulp.be

Welke hulp kan je van Msoc verwachten? Dat varieert van
enkele gesprekken tot een langdurige begeleiding.
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Leer een
mensenleven
redden!
Jaarlijks worden in België 11.000 mensen het slachtoffer
van een hartstilstand. Directe en onmiddellijke hulp bij een
hartstilstand is cruciaal. De overlevingskansen van een per
soon met hartstilstand stijgen namelijk aanzienlijk wanneer
de reanimatie onmiddellijk opgestart wordt. Omstaanders
kunnen dus een groot verschil maken!

Gezocht!
Vrijwilligers
trage wegen
De Koffiekrant
in jouw buurt

HULP GEZOCHT

De Koffiekrant vormt een gezellige
ontmoetingsplek in je buurt.

Rode Kruis Hoogstraten start dit voorjaar opnieuw met op
leidingen reanimeren en defibrilleren. Deze vorming duurt
één avond. Hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller nood
hulp kan worden geboden. Dit voorjaar zijn er terug oplei
dingen gepland op:

Iedereen is er van harte welkom voor een babbeltje
of om een krant of tijdschrift te lezen bij een kop kof
fie of thee voor 50 cent. Je wordt er onthaald door
enthousiaste en hartelijke vrijwilligers.

WIL JE GRAAG EENS KOMEN KENNISMAKEN? JE VINDT DE KOFFIEKRANT
OP VERSCHILLENDE LOCATIES IN
HOOGSTRATEN:

Maandag 7 maart van 19.00 tot 22.00 uur

HOOGSTRATEN
Vrijdag 22 april van 19.00 tot 22.00 uur

Hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b
Elke weekdag van 09.00 tot 12.00 uur

Hoogstraten gaat samen met Regionaal
Landschap de Voorkempen in 2022 aan
de slag met de trage wegen in de stad.

Een mooie
toekomst
in Meer

Woensdag 8 juni van 19.00 tot 22.00 uur
Heb je al een opleiding gevolgd? Dan kan je je reanimatie
skills nog eens oefenen op een oefenpop. De oefensessie
vindt plaats op vrijdag 29 april tussen 19.00 en 22.00 uur.
De oefenpoppen zullen na gebruik telkens worden ontsmet.

LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4
Elke weekdag van 10.00 tot 12.00 uur
De Nieuwe Feftig, Heilig Bloedlaan 242b
Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

WORTEL

INFO
Inschrijven kan via:
+32 (0)3 340 19 11
onthaal@hoogstraten.be
De opleidingen vinden plaats in het Rode Kruis Lokaal
(Slommerhof 18, 2320 Hoogstraten). Deelname is gratis.
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Uitleenpost bibliotheek, Worteldorp 15
Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

MEERLE
Raadhuis, Gemeenteplein 1
Elke dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

MEERSEL-DREEF
Taverne De Zevenster - Bij De Paters, Dreef 42
Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

WAT ZIJN TRAGE WEGEN?
Iedereen kent wel een trage weg. Het zijn paden die
hoofdzakelijk bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd ver
keer, zoals bos- en veldwegels, karrensporen,… Vaak zijn
het stille getuigen van het verleden. Denk bijvoorbeeld aan
de kerkwegels die dorpskernen verbinden of de jaagpaden
die gebruikt werden om boten voort te trekken.

Als het lokaal dienstencentrum en de bi
bliotheek op de Kloostersite hun werking
opstarten, zal de Koffiekrant wekelijks
op dinsdag en donderdag van 10.00 tot
12.00 uur geopend zijn. Op dinsdag wordt
een warme maaltijd geserveerd waarvoor
je kan inschrijven. Op woensdagnamiddag
is het internetcafé geopend voor compu
terhulp. Zin om als vrijwilliger de werking
in Meer mee uit te bouwen? Of ken je
iemand die dat graag zou doen?

HEB JE GRAAG MEER INFO?
Lokaal Dienstencentrum
+32 (0)3 340 16 30
dienstencentrum@hoogstraten.be

Ben jij een kenner van trage wegen in jouw buurt?
Dan kan jij ons helpen om de inventaris van trage wegen
te actualiseren. We zijn op zoek naar enthousiaste inwo
ners die in het voorjaar op pad willen gaan.
Binnenkort voorzien we een startmoment op het terrein.
We laten je op één van de trage wegen kennismaken met
de trage wegen-app waarmee je trage wegen op kaart kan
beoordelen of er zelf nieuwe kan intekenen.
Wil je meegaan? Schrijf je dan in via www.hoogstraten.
be/kennismaking-trage-wegen. Wij nodigen je uit voor
het startmoment.

Hoe ga je om
met rouw?
Het lokaal dienstencentrum wil samen met ConTempo een
veilige plaats bieden waar je informatie krijgt over rouwen
en hoe om te gaan met het overlijden van je partner. Eve
neens wordt er aandacht besteed aan het herstelproces.
10 maart om 19.00 uur. Lezing over leven
met gemis en rouwen. Cafetaria Stede Akkers.
Prijs: €2. Inschrijven tot 7 maart.
7 sessies rouwbegeleidingstraject in groep
met lotgenoten vanaf 31 maart. Telkens op
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Prijs: € 30. Inschrijven tot 28 maart.

MEER INFO?
+32 (0)3 340 16 30
dienstencentrum@hoogstraten.be
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DIGITALE BORDEN

De werken aan
de Begijnhofkerk
zijn afgerond
De restauratiewerken aan
de kerk in het Begijnhof
zijn eind 2021 afgerond.
De begijnhofkerk is een
echt Hoogstraats stukje
UNESCO-Werelderfgoed
dat dateert uit 1680.

Het jeugdaanbod
voor de paasen zomervakantie is er!
Onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’ bundelt het
stadsbestuur van Hoogstraten het vrijetijds – en opvangaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar.
Samen met de animatoren en externe organisatoren streven we
naar een TOP vakantie gevoel voor elk kind. We bieden kinderen
en jongeren een leuke tijd aan via Vlieg-UiT, Speelpleinwerking
en dagkampen. Ook voor tieners zoeken we naar een uitdagend
aanbod. Dit doen we in samenwerking met Rijkevorsel.
Bekijk het volledige aanbod via de website of in de Vakantiekrant!
De Vakantiekrant kan je afhalen in de verschillende bibliotheken,
toerisme of het onthaal van de stad. De Vakantiekrant wordt ook
verdeeld via de Hoogstraatse lagere en kleuterscholen
Op 7 februari 2022 om 18.00 uur starten de inschrijvingen
voor het gehele aanbod in de paasvakantie samen met de kampen
en speelpleinwerking in de zomervakantie.

MEER INFO?

Plaats jouw
evenement
op de digitale
informatieb orden

Tijdens de werken werden daken,
de gevels, de calvarie en de buitenaanleg van de begijnhofkerk
gerestaureerd. Ook het Jezusbeeld,
dat tijdens de werken tijdelijk een
ander plaatsje kreeg, heeft nu
ook zijn vertrouwde plaats in de
Calvarie teruggekregen. Voor de
restauratie verkreeg de stad zo’n
635.000 euro aan subsidies van
de Vlaamse Overheid.

bewoningscentra geven onze vere
nigingen de mogelijkheid om hun eve
nementen in de kijker te zetten.
Heb je binnenkort een mooie wandeltocht, een voor
stelling of een interessante opleiding? Laat het ons
weten en wij plaatsen deze informatie gratis op de
digitale borden.
De digitale borden vervangen de spandoekframes,
die tot voor kort langs de Hoogstraatse wegen stonden.
Ze bieden volgende voordelen:
Het betekent een kostenbesparing voor de
verenigingen. Ze zullen niet meer moeten
investeren in de aanmaak van spandoeken.
Er kunnen meerdere boodschappen op één bord
worden getoond (zodat ALLE verenigingen met
hun activiteiten evenwaardig aan bod komen)
Wat moet je doen om jouw evenement op
een digitaal bord te tonen?

Kloostersite
in Meer
krijgt twee
nieuwe
straatn amen
De kogel is door de kerk: we
kozen, in samenspraak met de
Hoogstraatse cultuurraad en de
dorpsraad van Meer, twee nieuwe
straatnamen voor de pleinen aan
de nieuwe Kloostersite in Meer.
Het plein voor de Kloostersite zal
vanaf nu Kloosterplein genoemd
worden en de parking krijgt dan
weer de naam Schuttersplein.
De straatnamen zullen vanaf volgend
jaar officieel gebruikt worden.

Recreatiedomein
De Mosten zoekt
jobstudenten
Voor het voorseizoen (mei en juni) en de maanden
juli, augustus en september.
REDDER
Je hebt het diploma Hoger Redder en een
bewijs dat je het voorbije jaar de verplichte
bijscholing hebt gevolgd.
EHBO
Je hebt bij voorkeur een medische studierichting (verpleegkunde, geneeskunde) gevolgd of
bent houder van een brevet, uitgereikt door
het Vlaamse Rode Kruis.
ONDERHOUD
Voor deze taken is geen specifieke opleiding
vereist.
INKOM (kassa)
Voor deze job moet je minstens 1 jaar ge
werkt hebben als jobstudent op De Mosten.

www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten
Algemene vereiste: 18 jaar zijn of worden in 2022.
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De 7 LED-borden in de Hoogstraatse

Ga naar www.hoogstraten.be/digitaleborden
en vul daar het invulformulier in.
Je vult de naam van je evenement in, de plaats
en de datum en je voegt een afbeelding toe.
Je geeft aan op welke borden je graag je
evenement ziet verschijnen
Je vult in tijdens welke periode je je boodschap
op de borden wil tonen
WAT ZIJN DE AFSPRAKEN?
Er mogen op de borden uitsluitend evenementen
worden aangekondigd van erkende verenigingen.
Commerciële boodschappen zijn niet toegestaan.
De info op de borden wordt eenmaal per week
aangepast en loopt telkens van zondagavond
tot zondagavond.
De verenigingen kunnen hun evenement gratis
gedurende minimaal 1 week en maximaal twee
weken op de digitale infoborden afficheren.
De boodschappen op de borden worden geplaatst in een sjabloon dat door stad Hoog
straten wordt ontwikkeld in de huisstijl van
de stad.
DIGITALE BORDEN
THEMA 15
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Poëzieweek:
een week vol gevoel
Nog tot 2 februari staan gedichten in de kijker
tijdens de Poëzieweek.
Dit jaar is het thema ‘natuur’, dus de mo
gelijkheden om je gedachten en
gevoelens eens op een andere manier
te verwoorden, lijken eindeloos.
Heb je weinig inspiratie? Neem dan eens een kijkje in de bibcatalogus
of aan de themastand in de hoofdbib. Als je de bib bezoekt, kan je ook
een van de poëziekaartjes meenemen (zolang de voorraad strekt).
Ontdek zo het werk van onder andere Miriam Van Hee, Els Moors en
Hans en Monique Hagen.
Ben je leerling van de derde graad (middelbaar onderwijs), dan krijg je
nog extra schrijfhulp. Want voor hij zijn pen neerlegt als Hoogstraatse
stadsdichter, geeft Michiel Van Opstal nog enkele schoolworkshops.

AGENDA

Wedstrijd
Wat klopt
er niet?
We lanceren deze maand een gloednieuwe
wedstrijd voor onze lezers. Nadat we jaren
lang foto’s van gebouwen in deze rubriek heb
ben afgebeeld en aan onze lezers vroegen
om te vertellen waar deze gebouwen staan,
doen we er nu een schepje bovenop. We ser
veren aan jou nog steeds een beeld van een
gebouw of een landschap uit Hoogstraten,
maar deze keer hebben we er iets in weg
gelaten of toegevoegd.. En we geven jou de
opdracht om te herkennen welk element
in de foto niet correct is. Veel succes met
de nieuwe fotowedstrijd. Uit de winnaars
kiezen we één gelukkige die een cadeaubon
Hoogstraten ter waarde van €25 ontvangt.

in HOOGSTRATEN
In deze publicatie nemen we alle
Hoogstraatse activiteiten op die we
kunnen terugvinden in de databank
van ‘Uit in Vlaanderen’.

LEZING: NOORDOOST POLEN
DOOR BART ROYENS

Wanneer Van 8 oktober 2021 tot 27 maart
2022 op vrijdag, zaterdag en zondag van
10.00 tot 18.00 uur
Startpunt VisitHoogstraten, Vrijheid 149,
Hoogstraten
Organisator VisitHoogstraten
Prijs € 32
Info en inschrijven
T +32 (0)3 340 19 55
E toerisme@hoogstraten.be

Wanneer Vrijdag 11 februari 2022 van 20.00
tot 22.30 uur.
Waar Picknick Bootjesven, Kolonie 41, Wortel
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs Gratis
Info en inschrijven
E info@natuurpuntmarkvallei.be

TENTOONSTELLING
‘KUNST VANUIT MIJN KOT’

Elk jaar kunnen zo’n 500 leerkrachten en onder
wijsondersteuners die in Hoogstraten wonen
hun lerarenkaart in de bib afhalen.
Werk je in het onderwijs, woon je in Hoogstraten en heb je geen
abonnement op Klasse? Haal dan je lerarenkaart in de hoofdbib af.
Woon je buiten Hoogstraten of ben je niet zeker dat je recht hebt op
een lerarenkaart? Neem dan een kijkje op de website van Klasse.
Als je je lerarenkaart afhaalt, tonen de bibmedewerkers je
ook met veel plezier welk aanbod de bib specifiek voor
het onderwijs uitgewerkt heeft.
Wil je zelf al eens op verkenning gaan?
Surf naar hoogstraten.bibliotheek.be/scholen.

Stuur of bel jouw antwoord tot 10 februari
2022 naar de communicatiedienst:
communicatie@hoogstraten.be
+32 (0)3 340 19 50
Je mag maximum één antwoord per gezin
insturen. Vergeet niet om je contactgegevens te vermelden, anders kom je niet in
aanmerking.

We hebben
een winnaar!
Maria Goossens uit de Ulicotenseweg in Meerle is
de winnaar van de fotowedstrijd in Info’zine van
december/januari. Zij zag dat de foto genomen is in
de Heimeulenstraat in Meerle. Maria wint een Hoogstraatse cadeaubon, af te halen bij VisitHoogstraten.
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ONDER VOORBEHOUD
Dit overzicht is opgemaakt op 5 januari 2022. Het is
mogelijk dat op het tijdstip van publicatie een aantal
evenementen toch niet kunnen doorgaan omwille van
de maatregelen tegen het coronavirus.

BOURGONDISCHE
BIERWANDELINGEN

Wanneer Van 4 januari 2022 tot 7 februari
2022. Van 10.00 tot 16.00 uur
Waar LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4,
Hoogstraten
Organisator LDC Stede Akkers
Prijs Gratis
Info T +32 (0)3 340 16 30
E dienstencentrum@hoogstraten.be

Haal je
lerarenk aart af
in de hoofdbib!

Organiseer je een of andere activiteit – groot of klein –
geef dit dan in op www.uitinhoogstraten.be.

TENTOONSTELLING | CHIQUE
GEBOUWD. ARCHITECTURALE
PARELS LANGS DE VRIJHEID
(1880-1930)
Wanneer Van 8 januari tot 27 maart 2022.
Waar Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9, Hoogstraten
Organisator
Stedelijk Museum Hoogstraten
Prijs Gratis
Info E museum@hoogstraten.be

CURSUS | NATUUR, ERFGOED
EN LANDSCHAP IN HET LAND
VAN HET MERKSKE
Wanneer 10, 17, 24, 31 maart en 21 april.
Van 19.30 tot 22.00 uur.
Prijs 150
Info www.natuurpuntmarkvallei.be
Waar Bezoekerscentrum, De Klapekster,
Kolonie 41, Wortel
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs Leden: € 150 | Niet-leden: € 180
Info E info@natuurpuntmarkvallei.be

BABYMASSAGE

WINTERWANDELING: Taal in het bos
Wanneer Zondag 13 februari 2022
van 14.00 tot 17.00 uur.
Waar Picknick Bootjesven, Kolonie 41, Wortel
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs Gratis
Info en inschrijven
E taalinhetbos@natuurpuntmarkvallei.be

CURSUS: JEZUS, BOEDDHA
OF BRAHAM ... Hoe wereldreligies
zich verhouden tegenover elkaar

Wanneer 4 februari van 9.30 tot 11.00 uur
Waar Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisator
Christelijke Mutualiteit i.s.m. Huis van
het Kind, De Opvoedingswinkel en Stad
Hoogstraten.
Prijs Gratis
Info E gezondheidsbevordering.amt@cm.be

Wanneer 17, 24 februari van 14.00 tot
16.00 uur. 10, 17 maart van 14.00 tot
16.00 uur.
Waar Vrijheid 234, Hoogstraten
Organisator Davidsfonds Academie
Prijs Davidsfonds-leden € 58 |
Niet-leden € 66
Info E academie@davidsfonds.be

WINTERTENEN BIJ
HET MERKSKE

KLEUTERSPORTSTAGE:
‘De verkleedkoffer’ – 2-daagse

Wanneer Zondag 6 februari 2022
van 10.00 tot 12.30 uur
Waar Picknicken Bootjesven, Kolonie 41,
Wortel
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs Gratis
Info en inschrijven
E info@natuurpuntmarkvallei.be

Wanneer Maandag 28 februari en dinsdag
1 maart 2022 van 09.00 tot 16.00 uur.
Waar Ferm Meer, Terbeeksestraat 6a, Meer
Organisator Jeugddienst Hoogstraten
Prijs Standaard € 46 | kansentarief € 4,6
Info en inschrijven
www.hoogstraten.ticketgang.eu

LEZING: BALTISCHE STATEN
DOOR ERIK VERVOORT
Wanneer Vrijdag 11 februari 2022
van 20.00 tot 22.30 uur.
Waar Picknick Bootjesven, Kolonie 41, Wortel
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs Gratis
Info en inschrijven
E info@natuurpuntmarkvallei.be

SPORTSTAGE: JUDO &
OMNI-FUN – 2-DAAGSE
Wanneer Maandag 28 februari en dinsdag
1 maart. 2022 van 09.00 tot 16.00 uur.
Wie 6 tot -12 jarigen
Waar Ferm Meer, Terbeeksestraat 6a, Meer
Organisator Jeugddienst Hoogstraten
Prijs Standaard € 44 | kansentarief € 4,4
Info en inschrijven
www.hoogstraten.ticketgang.eu
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Hoogst in
hartelijk beeld

Nieuwjaarke
Zoete
Op de laatste dag van 2021 konden
de Hoogstraatse kinderen eindelijk
weer Nieuwjaarke Zoete gaan zingen.

Kerstliedjes
De kinderen van de gemeentelijke
basisschool van Hoogstraten
kwamen verkleed als kerstmannetjes kerstliedjes zingen
bij het woonzorgcentrum.

Ook de stad deelde dit jaar weer
een attentie uit aan onze jongste
inwoners. In het stadhuis kwamen
zo'n 450 kinderen langs. Ook in
de dorpen mochten we heel wat
kinderen verwelkomen. Op naar
volgend jaar!

Zij kregen van de
bewoners enthousiaste reacties,
ook al was het
dan vanop
afstand.

Eindelijk een
kerststal
De Dorpsraad van Hoogstraten heeft ervoor
gezorgd dat ons stadscentrum eindelijk weer
een kerststal heeft. Ze deden beroep op vier
Hoogstraatse kunstenaars om kerstbeelden te
maken. En voor volgend jaar hebben we ook
mooie vooruitzichten!
Niet alleen gaat de beeldengroep nog verder
worden uitgebreid, ook gaan de leerlingen van
VITO Hoogstraten een gloednieuwe kerststal
bouwen.

18 TERUGBLIK

‘t Spagaatje in het nieuw
Sinds 10 januari heeft sportvereniging ’t Spagaatje de gloednieuwe gym- en danshal op de Wereldakker in gebruik
genomen. In het multifunctionele complex is er ruimte voor heel veel activiteiten, ook dans, yoga en freerunning.
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Matthysen, Mosuse
& Van Ballaert
Concert

12 2

Annelies Van Hullebusch

26

2

Kurt Overbergh

3

Circus Ronaldo

3

BOEK - STEEN - PAPIER

19
27 3
30

I JUST DON’T UNDERSTAND NICK CAVE

4

Amelie Albrecht
ZWAAR LEVEN

Matthysen, Mosuse
& Van Ballaert
CONCERT

SONO IO?
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