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Sinds januari 2022 presenteert Hoogstraten zich in een 

gloednieuw jasje. Hiervoor zaten we lange tijd samen met 

inwoners, ondernemers en bezoekers uit onze stad. Wat 

maakt onze stad uniek? Wat verbindt ons? En wat blijkt? Onze 

inwoners voelen zich goed in onze stad, ze voelen aan dat ze 

deel uitmaken van één gemeenschap. Kortom, Hoogstraten  

is een stad op mensenmaat, warm, gastvrij en veelzijdig.  

Hoogstraten, hoogst hartelijk.

Dit DNA van onze stad is vastgelegd in een gloednieuwe iden-

titeit, huisstijl en citymarketingplan. De nieuwe identiteit zie je 

op de volgende pagina’s ook weerspiegeld in de vormgeving 

van ons jaarverslag.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 
2022



Sportpark Wereldakker

Sinds oktober 2022 beschikt Hoogstraten over een professionele atletiekpiste. 

Hiermee is Sportpark Wereldakker bijna afgerond. Dankzij de nieuwe sportin-

frastructuur komen schoolgaande jeugd, recreatieve sporters en professio-

nele sporters maximaal aan hun trekken in onze stad. Met een gym-en danshal, 

kunstgrasveld, atletiekpiste, natuurgrasterreinen en zelfs een hondenlosloop-

weide kan elke Hoogstraatse inwoner zijn hartje ophalen. Een inspirerende 

samenwerking tussen de stad Hoogstraten, de school Klein Seminarie, gym-en 

dansclub ’t Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging en Atletiekvereniging 

Noorderkempen.

Sportpark Wereldakker  is een duurzame investering in de gezondheid van 

de Hoogstraatse bevolking en een belangrijke ondersteuning van het Hoog- 

straatse verenigingsleven. Als de aanleg van de tuin- en parkomgeving is  

afgerond, volgt in juni 2023 de officiële inhuldiging.

Klooster Meer
De voormalige parochiale zaal op de 

Kloostersite in Meer is prachtig geres-

taureerd en opende haar deuren op 

zondag 10 april 2022. Zowel het lokaal 

dienstencentrum als de bibliotheek zijn 

er gehuisvest. Verenigingen kunnen in 

de vroegere parochiezaal vergaderen en 

activiteiten organiseren aan heel vrien-

delijke tarieven. Heel veel Merenaars 

waren aanwezig op de plechtige opening 

van het nieuwe ontmoetingscentrum. 

Hopelijk groeit Klooster Meer uit tot het 

kloppende hart van het dorp.

Een veilige schoolomgeving
Dankzij School-Straten kunnen kinderen van De Wijsneus in 

Wortel voortaan veiliger en duurzamer naar school. Leer-

lingen, leerkrachten, buurtbewoners en overzetters hebben 

samen alle uitdagingen opgelijst en oplossingen bedacht. 

Door ingrijpende wijzigingen in de verkeersinfrastructuur 

in de buurt van de school krijgen fietsende en stappende  

kinderen meer ruimte. Het plan wordt sinds 1 september in 

de omgeving van De Wijsneus uitgetest.

In Meersel-Dreef werd de verkeerssituatie rond ’t Dreefke 

na een proefperiode definitief gemaakt, met enkele kleine 

aanpassingen. Door een mooie signalisatie worden de weg-

gebruikers op een aangename manier begeleid.
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Klimaatactieplan
Het klimaatactieplan 2030 van stad Hoogstraten wordt het kompas voor het klimaatbeleid van 

onze stad. Niet alleen gaat Hoogstraten zijn uitstoot met 40% verlagen t.o.v. 2011, maar we 

willen onze stad ook klimaatbestendiger maken en onze inwoners toegang geven tot veilige, 

duurzame en betaalbare energie. Diverse concrete maatregelen werden in 2022 al uitgerold:

  We installeerden maar liefst 623 zonnepanelen op de daken van zorgcampus Stede 

Akkers, goed voor een maximaal vermogen van 232 MWh. Die leveren stroom aan het 

woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum en zorgen ook voor een jaarlijkse ver-

mindering van onze CO2-uitstoot met 61 ton.

  We plantten het Muntbos aan op een braakliggend terrein van 1,6 hectare bij ecoduct De 

Munt. 

Vergroening 
 speelplaatsen

De Wijsneus in Wortel en Gemeente- 

school Hoogstraten hebben een nieuwe 

speelplaats! De nieuwe speelplaatsen 

zijn groen, duurzaam en bovendien 

bijvriendelijk. Vergeet de grijze beton-

vlakte van vroeger. Leerlingen kunnen 

nu actief op ontdekking gaan en zich 

naar hartenlust uitleven op de natuur-

lijke speelelementen. De ouderraden 

speelden hierin een actieve rol.



4 | Jaarverslag 2022

Erfgoedprijs  
voor ‘Den Ouden Koolhof’

Op 26 november werd ‘Den Ouden Koolhof’, een project van Stedelijk Museum Hoogstraten, 

bekroond met de provinciale erfgoedprijs. De historische groententuin van de voormalige 

begijnen is helemaal gereconstrueerd. Den Ouden Koolhof vertelt niet enkel een erfgoedver-

haal, maar is ook maatschappelijk relevant door de duurzame manier waarop hier ‘vergeten’ 

groenten worden geteeld. Een pluim op de hoed van alle betrokkenen: het Stedelijk Museum, 

stad Hoogstraten, VELT vzw en vele vrijwilligers. 

Hoogstraten kunststad
Hoogstraten bouwt aan een heuse col-

lectie streetart. Grote namen als Cee 

Pil, Pol Cosmo, Letterknecht, Colectivo 

Licuado en Jellyfish hebben hun hand- 

tekening al in het straatbeeld achter-

gelaten.  In 2022 kwamen creaties tot  

stand op campus Stede Akkers, school 

De Wijsneus en langsheen de land- 

lopersroute. Benieuwd naar het resul-

taat? De streetartwandeling van 

VisitHoogstraten brengt je langs alle 

kunstwerken.
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Inspiratiesessies 
De stad wil creatief en innovatief talent uit Hoogstraten 

samenbrengen om samen richting te geven aan een duur-

zame toekomst.  Daarom organiseert de stad  jaarlijks een 

inspiratiessessie voor Hoogstraatse ondernemers en aan-

stormend talent. In november verwelkomde de stad ruim 75 

Hoogstratenaren op de allereerste inspiratiesessie, waarbij 

Clo Willaerts de aanwezigen meenam in de wondere wereld 

van digitale marketing.

’t Gastenhuys
Op zorgcampus Stede Akkers vind je heel wat nieuwe zorg-

diensten terug. In het gloednieuwe ’t Gastenhuys hebben 

de volgende diensten een warme plek gevonden: de sociale 

dienst, het nierdialysecentrum van AZ Turnhout, consulta-

ties van specialisten van AZ Turnhout, Kind & Gezin, Huis 

van het Kind, de Opvoedingswinkel, Medisch Sociaal Opvang 

Centrum (MSOC), Centrum voor Geestelijke Gezondheids-

zorg (CGG), het Jongeren Advies Centrum (JAC-CAW), de 

drughulp eerstelijn van het CAW, het Agentschap voor 

Integratie en Inburgering en Ferm Kinderopvang. Deze 

partners delen gemeenschappelijke voorzieningen in dit 

multufunctionele, energiezuinige gebouw. De verdiepingen 

bieden daarnaast ruimte voor 35 hedendaagse en comfor-

tabele assistentiewoningen.

Buurtloket
In het buurtloket van de lokale dienstencentra in Hoogstra-

ten, Meer en Meerle kan je sinds vorig jaar terecht met al je 

zorg- en welzijnsvragen. Het buurtloket is een aanspreekpunt 

in je buurt waar je zonder afspraak kan binnenspringen. Denk 

maar aan vragen over 

poetshulp, mantelzorg-

premie, aangepast ver-

voer, eenzaamheid, uitleg 

over een ontvangen brief, 

thuisverpleging, …  De 

medewerker ter plaatse 

beantwoordt graag je 

vragen of verwijst je door 

naar de juiste instantie.

My local job
Om het lokale ondernemerschap te ondersteunen lan-

ceerde het stadsbestuur My Local Job. Een digitale 

ontmoetingsplaats waar Hoogstraatse werkgevers, werk-

zoekenden, verenigingen en vrijwilligers elkaar gemakkelijk 

kunnen vinden.  De app stelt bedrijven en verenigingen in 

staat om eenvoudig nieuwe vacatures te delen en als werk-

zoekende kan je je al swipend vlot kandidaat stellen. Meer 

info vind je op www.mylocaljob.be/hoogstraten. 



Hoogstraten in cijfers

13.076/13.238 
18-65 jaar

LEEFTIJD

4.577
4.212

< 18 jaar

4.537
4.417 

> 65 jaar

253/226 
geboortes

168/160
overlijdens

102/92 verschillende nationaliteiten 
in Hoogstraten

1.145
1.104 
geëmigreerd

1.379
1.335 
geïmmigreerd

22.190  
21.867 

inwoners

11.248  
11.140

mannen

10.942  10.727  
 vrouwen

MIGRATIE

Bevolking

Burgerlijke stand en dienstverlening

80/65 
huwelijken

14/11 
echtscheidingen

15.444
15.367  

 Belgen

6.790
6.500  
niet-Belgen

6.366/6.132 
EU

424/368
niet-EU

3.804/3.883 
jongeren in het 
secundair onderwijs

2.183/2.263 
leerlingen in 

basisonderwijs

 281/224

leerlingen BGTS Kunstacademie  
De Noorderkempen

1.236/1.094
cursisten
Instituut voor Kreatieve
Opvoeding (I.K.O.)

Onderwijs

397/415

medewerkers
van de stad

94/99
mannen

2022/2021

303/316
 vrouwen

155/148 jobstudenten

1.513 
Aanvragen rijbewijs   

Geregistreerde Verenigingen

De meest voorkomende klantencontacten:

2.640 
Identiteitskaarten

1.222 
Afhandelen verhuis

737 
kleuters

1.446
lagere schoolkinderen

9  mondiaal

24  jeugd

11  buurt

67  sport

217 
verenigingen

14  ouderen

92  socio-cultureel
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Zorg

Lokale Dienstencentra Hoogstraten

Servicefl ats & assistentiewoningen

65/34
vrouwen

35/15
mannen

83j/80j gemiddelde leest ijd

100/49
bewoners

78/43
fl ats

3.037
2.130 
ritten MMC

644
494 
ritten Handicar

Bejaardenwoningen

38/39
bewoners

34
woningen 25/29 

 vrouwen
13/9

mannen

76j/77j 
gemiddelde 

leest ijd

105/103 
 vrouwen

41/40
mannen

Woonzorgcentrum

87j
86j 
gemiddelde leest ijd

84j
86j 

gemiddelde leest ijd

146/143
bewoners

Dagverzorgingscentrum

51/33
gebruikers 29/20 

vrouwen
22/13
mannen

933
activiteiten

19/4
informatieve 
activiteiten

28/31
vormings-
activiteiten

525/115
ontmoetings-
activiteiten

361/91
recreatieve 
activiteiten

150
vrijwilligers

106/126
LDC Hoogstraten

13
LDC Meer

20/15
LDC Meerle

7/8
LDC Meersel-Dreef

4/3
LDC Wortel

136/77 activiteiten

3.968/3.069 deelnemers
64/56
animatoren

Vakantie-aanbod

Cultuur en vrije tijd / Geen vergelijking met 2021

Bezoekers 
VisitHoogstraten

11.000
Deelnemers geleide bezoeken

3.500
individueel

137
verenigingen

Welzijn en zorg

Stedelijk museum

6.618 
Bezoekers

GC Hoogstraten

14 voorstellingen

Bibliotheek

164.125 uitleningen in de 
HOOFDBIB en de UITLEENPOSTEN

4.917  leners

1.312 bezoekers

Sportoase

211.868 sportende bezoekers

waarvan 1.447 kinderen 
in schoolverband

Dienst Aangepast Vervoer



  
de hartelijkste 
foto’s van 2022

200 jaar Wortel-Kolonie

Het jubileum van Wortel-Kolonie 

werd grootscheeps gevierd met 

een heuse koloniehappening. De lan-

cering van de podcast ‘Aan de rand 

van het land’ kreeg veel aandacht. Er 

kwam ook een nieuwe postzegelreeks 

op de markt en er is zelfs een musical in 

voorbereiding.  

Viering 10 jaar Stede Akkers

De 10de verjaardag van het woonzorgcentrum, het centrum voor 

dagverzorging en het lokaal dienstencentrum werd gevierd met 

een feestelijke veertiendaagse voor de bewoners en de vrijwilli-

gers. Iedereen beleefde veel plezier aan de optredens, de feeste-

lijke bingo en de andere activiteiten.  

Superzomer voor De Mosten

Recreatiedomein De Mosten onderging een 

make-over met een nieuwe hedendaagse 

aankleding van alle elementen op het 

domein, tot zelfs de kledij van de medewer-

kers. De Mosten mocht in 2022 meer dan 

36.000 bezoekers verwelkomen. 

Bezoek delegatie Za-Kpota

Eind augustus kwam een delegatie van Za-Kpota, onze steden-

bandpartner in Benin, op werkbezoek in Hoogstraten. Onze gasten 

bezochten niet alleen het stadhuis, maar deden ook inspiratie op bij 

Coöperatie Hoogstraten en diverse organisaties en bedrijven.   

© Natuurpunt


