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BESTE LEZER

Ik krijg veel brieven en mails over de problemen die mensen
ondervinden als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Waarom
Ik ben een van de meest ervaren schepenen in het Hoogstraatse
kan ik mijn moeder/vader in het woonzorgcentrum niet gaan bezoeken?
schepencollege. Ik zit al ruim 30 jaar in de gemeenteraad en ben 12
Waarom mag ik de grens niet over om mijn ouders in Nederland te
jaar schepen van openbare werken geweest in de periode 2000helpen? Hoe komt het dat mijn kinderen hun vriendjes niet mogen
2012. Nu heb ik het geluk om deze functie weer uit te oefenen, al
ontmoeten op het speelplein? Dat zijn heel terechte vragen.

heet dat nu modieus schepen van stadsprojecten en –patrimonium.
En ik geef
wat van
lijken
logisch.
Bij mijn terugkeer
intoe:
het heel
stadhuis
hebdeikmaatregelen
gezien dat er
veelniet
dingen
Sommige mensen vragen mij dan ook om uitzonderingen toe te
zijn veranderd.
staan, omdat hun situatie zo schrijnend is. Ik mag dat niet en ik kan
dat niet. Dat vind ik erg frustrerend. Het is moeilijk om uit te leggen
dat een burgemeester die macht niet heeft. De coronamaatregelen
worden uitgevaardigd door de federale en de Vlaamse overheid en
het is de taak van een burgemeester om die maatregelen correct toe
te passen en niet om ze naar eigen goeddunken te interpreteren of
te veranderen. Uiteindelijk komt het hierop neer: enkel als iedereen
de coronarichtlijnen goed opvolgt, kunnen we het virus inperken en
geleidelijk weer overgaan naar een normale maatschappij. Ook al lijken
de maatregelen absurd en soms zelfs oneerlijk. Ik vraag jullie om nog
even vol te houden. De situatie is ten goede aan het keren.
Gelukkig merken we dat de besmettingscijfers en de
t
ziekenhuisopnames – dankzij jullie trouwe opvolging van de
coronamaatregelen – flink aan het dalen zijn. Beetje bij beetje kunnen
de lockdownmaatregelen worden versoepeld. Nu is het tijd om de
Hoogstraatse samenleving zo snel mogelijk weer op volle snelheid
te brengen. Daar werken wij dag en nacht aan in onze werkgroep
‘Hoogstraten Herstart’. We hebben drie werven bepaald waarop we
gaan werken: economie & toerisme, verenigingen en inwoners. Tegen
de gemeenteraad van 22 juni moet dat leiden tot een breed relanceplan
voor Hoogstraten. De maatregelen uit dit plan willen we samen met
jou uitwerken. Hoe je kan meedenken en meewerken, lees je op de
volgende bladzijden.
Ondertussen zitten we niet stil. Als we quickwins kunnen realiseren,
dan doen we dat onmiddellijk. Door onze inwoners, verenigingen en
ondernemers werden de voorbije weken al verschillende spontane
acties en initiatieven opgezet om elkaar te helpen. Wanneer we
kunnen, ondersteunen we dat zo goed mogelijk. Zo hebben we
vloerstickers, affiches en materiële steun verleend aan de winkels bij
hun heropstart op 11 mei. We steunen de scholen op diverse manieren
om hun leerlingen weer les te kunnen geven. Noem maar op…
De voorbije maanden zijn hard geweest voor veel van onze inwoners.
Op het moment dat ik dit schrijf, blijven nog veel beperkende
maatregelen van kracht. Samen met jullie hoop ik dat de stapsgewijze
versoepeling van de coronamaatregelen kan verdergaan in de komende
weken. En dat we een fijne zomer kunnen beleven in onze mooie stad,
samen met vrienden en familie, zonder al te veel beperkingen.
Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en je naasten.
Marc Van Aperen
Burgemeester

INFO’ZINE Hoogstraten 06/2020 | 3

HOOGSTRATEN

Herstart

Drie werven voor de heropstart van Hoogstraten

De coronacrisis treft iedereen in Hoogstraten. Er is evenwel
hoop. Geleidelijk aan worden de lockdownmaatregelen
versoepeld. Hoogstraten heeft al heel wat gedaan om de
impact van de coronacrisis te verzachten of te beperken (zie
hiernaast). Maar nu is het tijd om Hoogstraten opnieuw te
herstarten, om zo snel mogelijk weer op volle snelheid te komen.

Om deze heropstart te verzekeren,
heeft het stadsbestuur de werkgroep
'Hoogstraten Herstart' opgericht.
De opdracht van de werkgroep is
een breed relanceplan te ontwerpen
met maatregelen die inwoners,
ondernemers en verenigingen
versterken. De werkgroep ‘Hoogstraten
Herstart’ is samengesteld uit politici
van de meerderheidsfracties en
stadsmedewerkers. Er wordt gewerkt
op drie werven: economie & toerisme,
verenigingen en inwoners. Voor elke
werf wordt een plan met maatregelen
uitgewerkt, waarbij sterk wordt ingezet
op participatie en inspraak.

Inspraak
Wij willen weten welke ideeën er onder
de Hoogstraatse bevolking leven en
de meest waardevolle tot uitvoering
brengen. Om de juiste maatregelen te
kunnen nemen, hebben we allereerst
een goed zicht nodig op de gevolgen die
inwoners, ondernemers en verenigingen
ondervinden van de coronacrisis.
• Daarom werd door de werf ‘economie
& toerisme’ al op woensdag 20 mei
een eerste vragenlijst verstuurd naar
een aantal vertegenwoordigers van
de Hoogstraatse gemeenschap (landen tuinbouwers, middenstanders,
bedrijfsleiders, horeca-ondernemers
en beoefenaars van vrije beroepen).
• Ook alle erkende verenigingen
ontvingen een vragenlijst in de bus
van de werf ‘verenigingen’.
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• Ten slotte is er nog de werf
‘inwoners’, die tijdens de zomer
een brede bevraging wil uitvoeren
bij alle geledingen van de
Hoogstraatse bevolking. We willen
alle problemen immers in kaart
brengen, niemand mag uit de boot
vallen. Daarom zal deze werf een
‘burgerpanel’ samenstellen van
minstens 300 inwoners. Daarvoor
gaan we gebruik maken van het
online platform
www.denkmee-hoogstraten.be.
Globaal plan op 22 juni
Hoogstraten Herstart wil op de
gemeenteraad van 22 juni een
globaal plan presenteren voor de
werven ‘economie & toerisme’
en ‘verenigingen’. Indien de
gemeenteraad instemt met dit
plan, kunnen de daaropvolgende
maanden de afgesproken
maatregelen stuk voor stuk in
uitvoering worden gebracht.
Voor de werf ‘inwoners’ mikken we
op het najaar om een relanceplan
voor te stellen. Er is immers
tijd nodig om het burgerpanel
uitgebreid te consulteren en de
vakantiemaanden zijn daar niet
geschikt voor. We willen snel te
werk gaan, maar ook grondig, zodat
de hele samenleving zo spoedig
mogelijk weer op kruissnelheid kan
komen.

Duurzame welvaart
'Hoogstraten Herstart' heeft dezelfde
uitgangspunten als waarmee deze
bestuurscoalitie begin 2019 van start
ging. Ons relanceplan moet zorgen
voor verbinding en duurzaamheid, en
dit in alle openheid en met de nodige
transparantie. Als onze economie en
samenleving weer op volle snelheid
komen, moet dat niet leiden tot
hetzelfde Hoogstraten als vroeger, maar
tot een nóg beter Hoogstraten.
Hoogstraten Herstart houdt dus
vast aan alle verbintenissen die het
stadsbestuur is aangegaan in het kader
van het burgemeestersconvenant
Kempen 2030 (klimaatactie) en de
strategische ontwikkelingsdoelen
(SDG’s) van de Verenigde Naties.
Deze engagementen waren de
leidraad voor de vijf strategische
beleidsdoelstellingen van het
meerjarenplan 2020-25. Alle
maatregelen uit het relanceplan zullen
dus tegemoetkomen aan de volgende
doelen:
• Een duurzame stad waar het goed is
om te wonen;
• Kansen creëren om zich te
ontwikkelen, ontplooien en
ontspannen;
• Een biodiverse en veerkrachtige stad;
• Duurzame welvaartsgroei dankzij
tewerkstelling en infrastructuur;
• Een open, doeltreffende en
verantwoordelijke organisatie.

CORONAVIRUS
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BESTUUR

Onze
dienstverlening
Stadhuis en sociale dienst
Sinds maandag 4 mei kan je voor
onze dienstverlening weer terecht
op het stadhuis. Vanwege de huidige
veiligheidsmaatregelen is een
bezoek aan het stadhuis uitsluitend
mogelijk op afspraak. Om een
afspraak te maken kan je telefonisch
(03 340 19 11) contact opnemen of via mail (onthaal@
hoogstraten.be).
Onze medewerkers plannen je afspraak op het stadhuis of bij
de sociale dienst in tijdens volgende openingsuren:
Elke weekdag tussen 10.00 en 12.30 uur
Maandagavond tussen 17.00 en 20.00 uur

Bibliotheek
Op maandag 25 mei heropende de hoofdbibliotheek van
Hoogstraten haar deuren. In de deelgemeentes blijven de
uitleenposten werkzaam als afhaalbibliotheek. Je kan in de
bibliotheek terecht voor het uitlenen en inleveren van (lees)
materiaal. Alle andere activiteiten, zoals de voorleesuurtjes,
de Koffiekrant en computercursussen, worden nog even
uitgesteld.

Stedelijk Museum Hoogstraten
Ook het Stedelijk Museum Hoogstraten opende terug zijn
deuren. Je kan er een bezoek brengen aan een boeiende
expositie over oude postkaarten van Hoogstraten. We
vragen je wel vooraf te reserveren. Dit kan zowel telefonisch
(03 340 19 80) als via mail (museum@hoogstraten.be). Uit
veiligheidsoverwegingen worden er maximum 8 bezoekers
tegelijk toegelaten en kan je de tentoonstelling voor 30
minuten bezoeken.

Politiezone Noorderkempen
Alle wijkkantoren zijn opnieuw open. Maar de
wijkinspecteurs moeten werken volgens de
coronavoorschriften. Dat wil zeggen dat er in de
meeste wijken maar één persoon binnen mag wachten.
Om die reden vragen de wijkinspecteurs om, zowel
voor een gesprek of een aangifte, een afspraak te
maken. Zo hoeven de bezoekers niet nodeloos buiten
te wachten tot de wijkinspecteur vrij is. Een afspraak
kan via het algemene nummer 03 340 88 00 of via
het nummer van de wijkkantoren tijdens de nieuwe
openingsuren:
• Maandagvoormiddag -en avond:
9.00 uur tot 12.00 uur- 17.00 uur tot 20.00 uur
• Woensdagnamiddag: 13.00 uur tot 17.00 uur
• Vrijdagvoormiddag: 9.00 uur tot 12.00 uur
Voor een dringende hulpvraag kan je nog steeds
terecht op het nummer 101. Het hoofdkantoor van
Hoogstraten is iedere weekdag geopend van 8.00 uur
tot 17.00 uur en op donderdag van 8.00 uur tot 20.00
uur. Gelieve vooraf een afspraak te maken en je aan
alle maatregelen te houden: houd 1,5m afstand, breng
een eigen mondmasker én pen mee en verplaats je
afspraak wanneer je je niet goed voelt.
Tot slot wil de lokale politie alle inwoners,
verenigingen en ondernemingen bedanken voor alle
mooie acties en ondersteunende initiatieven tijdens
deze crisisperiode. Merci. Dat doet deugd.
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HEILIG BLOED

Als gevolg van de coronacrisis
kunnen vele evenementen
niet plaatsvinden. Het oudste
feest van Hoogstraten met
vermoedelijk de grootste
uitstraling is Heilig Bloed.
De Heilig Bloedprocessie
trekt jaarlijks duizenden
toeschouwers. Rond deze
processie zijn allerlei extra
evenementen gegroeid zoals
de Heilig Bloedkermis, de
Hoogstraatse jaarmarkt, het
Heilig Bloedfestival, enz…
De editie 2020 (van 6 t/m 14
juni) gaat jammer genoeg niet
door. Maar dat wil niet zeggen
dat de geest van Heilig Bloed
niet doorheen Hoogstraten
waart in deze periode.

De sfeer van

Heilig Bloed

Vieren in de kerk?
“Dat de Heilig Bloedprocessie niet kon
doorgaan, is waarschijnlijk geleden
van Wereldoorlog II”, zegt pastoor Bart
Rombouts van Hoogstraten. “Even
hoopten we nog. Maar na Loenhout,
Sint-Lenaarts, Brugge en Boxtel hebben
we ook in Hoogstraten de knoop
doorgehakt. Uiteraard doen we dit met
spijt in het hart, maar we beseffen dat
er in deze tijden belangrijker zaken zijn.
Gezondheid en veiligheid komen nu op
de eerste plaats.”
Wil dat dan zeggen dat we Heilig Bloed
helemaal niet vieren? Dat zou de
pastoor jammer vinden. Heilig Bloed is
immers een feest van verbondenheid.
Het brengt jaarlijks in Hoogstraten
mensen van overal bijeen. Fysiek
samenkomen kunnen we nu niet. Meer
dan ooit hebben we echter nood aan
nabijheid en verbondenheid. Het zou
fijn zijn, mochten we die in de Heilig
Bloedweek toch tastbaar kunnen
ervaren.
Enkele jaren geleden startten we in
Hoogstraten met een nieuw initiatief:
‘Light a candle’. Op de avond van
de jaarmarkt konden mensen in de
Begijnhofkerk een kaarsje branden.
Jongeren nodigden passanten op de
Vrijheid uit om naar binnen te komen.
Vorig jaar stond de teller op ongeveer
1.000 brandende kaarsjes. Pastoor
Rombouts wil graag ‘Light a candle’ dit
jaar toch laten doorgaan, maar dan in
een alternatieve versie.
“Zou het niet mooi zijn dat op vele
plaatsen in Hoogstraten en de
deelgemeenten op zaterdagavond 6 juni
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Tijdens de Heilig Bloedweek is
de kerk geopend op dinsdag en
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
voor persoonlijk gebed. Wanneer
we dit artikel schrijven, is het nog
onzeker of we met Heilig Bloed
terug kunnen vieringen houden
in de kerk. Raadpleeg hiervoor de
website van de processie www.
heiligbloedhoogstraten.be of de
website van de pastorale eenheid
www.sintfranciscus.com. Daar vind
je vanaf zaterdag 6 juni ook een
filmpje met een bezinning rond
Heilig Bloed.

een kaars aan het raam brandt?”, stelt
hij voor. “Om 20.00 uur luiden we de
feestklokken van de Sint-Katharinakerk.
Op datzelfde moment willen we
applaudisseren voor al onze helden
van de zorg. Velen blijven zich deze
dagen inzetten voor anderen. Dat stemt
tot dankbaarheid en waardering. We
voelen ons eveneens verbonden met de
velen die nu in isolement leven en geen
bezoek ontvangen: zieken, rouwenden,
alleenstaanden, bewoners van een
woonzorgcentrum of zorginstelling,
gevangenen.”

Noveenkaarsen Heilig Bloed
Een noveenkaars brandt negen dagen.
De parochie heeft er laten maken
met het logo van Heilig Bloed. Deze
noveenkaarsen kosten 7 euro en worden
onder andere te koop aangeboden bij
de meeste bakkers en apothekers. De
opbrengst van de kaarsen staat het
Heilig Bloedcomité graag af aan de
Hoogstraatse welzijnsschakel
’t Ver-Zet-je.

BERICHTEN

fietsbieb

opent op 13 juni
Het woord Fietsbieb zegt het zelf, een bib zonder boeken, maar met
kinderenfietsen. In het najaar van 2019 maakte Stad Hoogstraten al
bekend dat er in Hoogstraten een Fietsbieb zal openen. Op 13 juni
wordt het een feit! Samen met je gezin ben je van harte welkom op
de opening van Fietsbieb Hoogstraten.
Wat is Fietsbieb ook weer?
Leden van de Fietsbieb kunnen een jaar lang een fiets lenen.
Tweedehands, maar tiptop in orde. De geleende fiets kan je
inwisselen voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Een heel jaar
lang!
Elk kind van het gezin dat een fiets wil lenen, wordt lid. Lid worden
kost €20 voor een volledig jaar. Als je een fiets komt lenen, betaal je
€20 euro waarborg. Deze waarborg krijg je terug als je de fiets terug
brengt zonder een andere fiets mee naar huis te nemen.

Kinderfietsen schenken
Wie een kinderfiets (tot 12 jaar) in goede staat aan de Fietsbieb
schenkt, is gratis lid voor een jaar lang. De fiets wordt door onze
vrijwilligers in orde gebracht en krijgt een nieuw leven. Heb je
zelf geen kinderen meer die lid kunnen worden van Fietsbieb
en je brengt toch een tiptop-kinderfiets binnen, ontvang je
een waardebon van €20, die je zelf kan wegschenken voor een
verjaardag, aan je buurmeisje, kleinkind, of….
Opening op 13 juni 2020
Ben je nieuwsgierig. Wil je een oude kinderfiets weggeven? Heb
je een fietsje nodig? Kom naar de eerste Fietsbieb op zaterdag 13
juni 2020. De vrijwilligers staan klaar om je te verwelkomen met
de nodige social distancing. Je krijgt de kans om een kinderfiets te
schenken of er eentje te ontlenen!

Praktisch:
• Fietsbieb Hoogstraten ligt aan de Karel Boomstraat 44,
Hoogstraten. (Speelplaats Stekelbees Hoogstraten).
• Meer info: kindereneerst@hoogstraten.be
• Fietsbieb Hoogstraten is geopend elke tweede zaterdag van
de maand vanaf 13 juni 2020 tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

35

sTRATENLOOP
HOOGSTRATEN

vanuit uw kot

Doe mee aan
Stratenloop Hoogstraten
‘vanuit uw kot’
35ste editie op woensdag 10 juni

Ook de jaarlijkse stratenloop ontsnapt niet aan
de maatregelen ter preventie van het coronavirus.
We zullen dus niet op woensdag 10 juni het vertrouwde parcours doorheen Hoogstraten kunnen
lopen. De sportdienst en Sportraad Hoogstraten
blijven echter niet bij de pakken zitten en roepen
iedereen op om te blijven bewegen en ‘vanuit uw
kot’ een knalprestatie neer te zetten.
Je maakt kans op mooie prijzen als je op woensdag 10 juni minstens 5 km loopt, alleen, met je gezin of met maximaal twee loopvrienden. Wat moet
je daarvoor doen? Schrijf je op www.hoogstraten.
be/stratenloop en registreer je loop met Strava.
Volgende fraaie prijzen liggen aan de eindmeet
op je te wachten.
• 35 Hoogstraatse cadeaubonnen ter waarde van
20 euro
• 35 goodiebags van de trouwe sponsors van de
Hoogstraatse stratenloop (Coöperatie Hoogstraten, Desta, Kantoor Versmissen Janssens
en partners, Sportcity, Spranco-Matic en Toyo
Tires)
Doe mee, beleef ook in coronatijden het unieke
gevoel van de Hoogstraatse stratenloop (maar
hou je wel aan de maatregelen). Zo wordt de
35ste editie toch nog een feest!
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SAMENLEVING

Mentale gezondheid in coronatijd
Conflicten in het gezin? Hoe ga je ermee om?

ZORG VOOR
STRUCTUUR VOOR
JEZELF EN ELKAAR

WORD JEBOOS?
UIT JE GEVOELENS

De maatregelen tegen
de verspreiding van
COVID-19 zijn noodzakelijk,
maar wegen zwaar op
de bevolking. Door de
coronacrisis valt het
openbaar leven stil en zijn
veel gezinnen op elkaar
aangewezen. Het gebrek
aan structuur, een beperkter
sociaal netwerk en sociaal
isolement zijn risicofactoren
voor familiaal geweld. Als je
daar de angst en de stress bij
telt, krijg je een gevaarlijke
cocktail die kan leiden tot
familiaal geweld.

BESPREEK
SPANNINGEN EN
CONFLICTEN

DRUK OP DE
PAUZEKNOP

ZOEK
STEUN OF HULP

Jammer genoeg wordt er in deze tijd
meer ruzie gemaakt binnen het gezin
en moeten de politie en de rechtbanken
meer klachten verwerken over familiaal
geweld. Maak je dit ook mee? Blijf dan
niet bij de pakken neerzitten. Er staan
hulpinstanties klaar om je vragen te
beantwoorden of je hulp aan te bieden.
Zo is er het bekende telefoonnummer
1712.

1712 ontwikkelde ook een poster met
tips voor gezinnen over hoe ze kunnen
omgaan met conflicten en geweld
tijdens deze periode. De pictogrammen
geven 5 kernboodschappen weer, die
we hieronder afdrukken. Iedereen kan
deze tips op maat toepassen, waardoor
je veerkrachtiger wordt in de huidige
onzekere en angstige periode.
Andere hulplijnen

1712 is een professionele hulplijn
voor burgers die een vraag
hebben over geweld, misbruik
en kindermishandeling. 1712 is
er zowel voor minderjarigen als
voor volwassenen. 1712 is er voor
slachtoffers, daders en omstaanders
van geweld. De hulplijn is gratis en
anoniem. Je kunt 1712 elke werkdag
telefonisch, via mail of chat bereiken.

Gaat het niet om geweld, maar kan je
de coronacrisis niet goed aan? Heb je
donkere gedachten? Dan kan je terecht
bij andere gespecialiseerde en gratis
toegankelijke organisaties, zoals Tele
-Onthaal, Awel, JAC of CAW. Zij helpen
je graag. Hun contactgegevens kan je
hieronder terugvinden.

Nood aan een luisterend oor ...
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BIB

Duik je graag in
het verleden?
Het historisch archief van de BiB
Als je krantenartikels over een
bepaald onderwerp wil lezen, hoef
je tegenwoordig niet langer allerlei
oude kranten te doorbladeren. Je
kan heel eenvoudig op digitale wijze
alles vinden wat je zoekt.
• Zoek je recente artikels?
Dan kan je op hoogstraten.bibliotheek.
be terecht. Boven de zoekbalk kies je
‘Krantenarchief’. Vervolgens geef je een
zoekterm in. Van elk artikel krijg je de titel en
de eerste regels. Als je verder wil lezen, klik
je op de titel en meld je je aan met je Mijn
Bibliotheek account.

Langer lenen?
Ja, dat kan!
Om je bezoek aan de hoofdbibliotheek zo veilig
mogelijk te laten verlopen, zal de bibliotheek extra
veiligheidsmaatregelen nemen. Je kan in de bibliotheek
enkel terecht voor het uitlenen en inleveren van (lees)
materiaal. Alle andere activiteiten, zoals de voorleesuurtjes,
de Koffiekrant en computercursussen worden nog even
uitgesteld.
Vanaf heden kan je bij de bibliotheek ook langer en meer
lectuur lenen:
• Alle materialen kan je lenen voor vier weken (met
uitzondering van sprinters).
• Je kan in totaal 12 materialen naar eigen keuze lenen.
• Jeugdfilms kan je voortaan huren op een jeugdkaart.
Ben je benieuwd naar de werking en uitleenmogelijkheden
van de afhaalbibliotheek? Kijk dan zeker eens op de website
van Bibliotheek Hoogstraten of neem telefonisch contact op
(03 314 32 61).

• Zoek je oude artikels?
Welke indruk maakte de eerste maanlanding
op de mensen? Zag men in 1914 de Eerste
Wereldoorlog aankomen? Op deze vragen
kan je als lid van Bibliotheek Hoogstraten
antwoorden vinden, want je hebt gratis
toegang tot het krantenarchief van de Gazet
van Antwerpen (1891-1988) en de Gazet
van Mechelen (1896-1996). De krant bericht
over alle facetten van het leven: van politiek
en economie, over cultuur en sport tot
spraakmakende faits divers.
Hoe raadpleeg je dit archief?
• Surf naar www.archiefgazetvanantwerpen.be
• Klik op het vakje ‘Log in met je Mijn Bibliotheek
account’
• Vul het mailadres en paswoord in dat je ook
gebruikt om je uitleentermijn te verlengen. Als
je dit nog nooit gedaan hebt, klik je op “Maak
een profiel aan”

Heb jij
je lerarenkaart al?
Met hun lerarenkaart krijgen leerkrachten gratis
toegang of korting in tal van Belgische musea,
natuurcentra, kinder- en jeugdtheaters, erfgoedsites en
wetenschappelijke instellingen. Ze kunnen ook korting
krijgen in bepaalde boekhandels en computerwinkels
en op abonnementen van kranten en tijdschriften. Op
www.klasse.be/lerarenkaart staat de volledige lijst met
voordelen.
Woon je als leerkracht in Hoogstraten - ongeacht de
school waar je lesgeeft – dan kan je je lerarenkaart van
2020 nog tot 10 juli in de hoofdbibliotheek afhalen.
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Trees Mertens neemt afscheid
van Stede Akkers

Op maandag 30 april nam Trees Mertens afscheid
van woonzorgcentrum Stede Akkers. Trees was bijna
14 jaar directeur en geeft nu de fakkel door aan Els
Timmermans. Als directeur woonzorg krijgt Els zowel
het woonzorgcentrum als de serviceflats onder
haar hoede. Christine de Beukelaar staat haar bij
als stafmedewerker ouderenzorg. Els Timmermans
was eerder al elf jaar directeur van het vroegere
rusthuis Onze–Lieve–Vrouw der 7 Weeën, Christine de
Beukelaar was voorheen kwaliteitscoördinator bij AZ
Turnhout.
Ondanks de coronacrisis maakten de bewoners
en medewerkers er toch een mooi afscheid van,
weliswaar op gepaste afstand. “Ik had niks verwacht.
En plots galmde mijn naam door de speaker”, vertelt
Trees. “Ik werd getrakteerd op een verwenmomentje.
Een medewerkster knipte mijn haar en sindsdien loop
ik niet meer rond met een woest coronakapsel.” Het
beste moest toen nog komen. Wanneer Trees op het
binnenplein kwam, steeg een hartelijk applaus op en
werd er gezwaaid. “Er waren geen woorden nodig”,
zegt ze. “Nadien kreeg ik een fotoboek dat vol staat
met mooie herinneringen, vieringen en sportdagen.”
Trees heeft zich als directeur van het
woonzorgcentrum jarenlang met hart en ziel ingezet
voor de medewerkers en bewoners van WZC Stede
Akkers. Dat ze haar job met enorm veel overgave
heeft gedaan, is ons de afgelopen periode nogmaals
duidelijk geworden. Wij wensen Trees een heel mooi
en welverdiend pensioen toe.
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Bezoekersregeling
WZC Stede Akkers
Voor de bewoners van WZC Stede Akkers
zijn het moeilijke tijden. Zij kunnen
ondertussen al een tijdje geen bezoek
meer ontvangen. Begin mei werden
alle bewoners in het woonzorgcentrum
getest door het Agentschap Zorg &
Gezondheid. Tot grote opluchting
werden er geen besmettingen onder de
bewoners vastgesteld. Eerder testten drie
medewerkers positief, maar dankzij alle
genomen veiligheidsmaatregelen kon het
virus zich niet verspreiden.
Sinds 18 mei mogen woonzorgcentra in
Vlaanderen terug bezoek organiseren,
weliswaar onder strenge voorwaarden
en toezicht. Het stadsbestuur en het WZC
hechten veel belang aan de gezondheid
van alle bewoners en medewerkers. WZC
Stede Akkers heeft een bezoekersregeling
uitgewerkt die 100% veilig is: familieleden
of vrienden kunnen in samenwerking
met de paramedische dienst een bezoek
achter glas organiseren via de inkomhal
van iedere woonblok. Daarnaast zet
het WZC ook in op virtueel contact met
familieleden. Bewoners kunnen samen
met de zorgverlener videobellen met hun
familieleden. Sinds kort is er zelfs een
groot, mobiel LCD-scherm met aangepaste
technologie waarmee de bewoner zijn
familie ‘levensgroot’ ziet. Bewoners die
even willen genieten van het zonnetje
kunnen dat doen buiten op het balkon en
sinds eind april mogen de bewoners met
een verzorgende ook een wandelingetje
maken. De verzorger draagt dan een
mondmasker en ze blijven op de campus.
Dit is de bezoekersregeling die geldig was
op 26 mei 2020 samen met de bewoners
hopen wij dat de maatregelen snel kunnen
versoepeld worden.
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Hoogstraten
bouwt
De voorbije weken werden er kleurrijke palen
met reflecterende banden geplaatst in de
Terbeeksestraat in Meer, de Koestraat in Minderhout
en de Lindendreef en Antoon de Lalaingstraat in
Hoogstraten. De schoolomgevingen van de Kiekeboe,
de Meerpaal, de Scharrel en Spijker worden hierdoor
een stuk zichtbaarder. In deze straten zullen ook
nog wegmarkeringen met het woord “schoolzone”
worden aangebracht.

• Tijdens het bouwverlof starten er
vernieuwingswerken aan de N124 tussen Wortel en
Hoogstraten. De werken worden beëindigd voor 12
juli 2020. Verdere info kan je vinden op de website
van wegen en verkeer:
www.wegenenverkeer.be/hoogstraten
• Binnenkort starten er vernieuwingswerken in
Meerle aan de verbindingspaden tussen de
Heimeulenstraat en Monsieur Jansenstraat
en tussen de Heibergstraat en Monsieur
Eestermansstraat. De bestaande verharding in
oude silexdals is niet meer in goede staat en
zal vervangen worden door een verharding in
betonstraatstenen. Deze werken zullen starten na
afloop op de werken aan de Voort. De verwachte
datum hiervoor is midden juni.
• Parking zwembad: de beschadigde kunststof
grastegels op de parking aan de voorzijde van
het zwembad zijn vervangen door betonnen
grasbetontegels. De werken zijn klaar en intussen
begint het gras mooi te groeien.

Deze aanpassingen passen in het traject School-straten waaraan deze
drie scholen deelnemen. Schoolgaande kinderen en jongeren, ouders
en buurtbewoners werden de voorbije jaren actief betrokken bij kleine
en grote aanpassingen in de schoolomgeving. Een meer zichtbare
schoolomgeving: dat stond nog op het verlanglijstje en wordt nu
realiteit, mede dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid.
Met deze ingrepen hopen we een positief effect te zien: weggebruikers
die hun snelheid matigen en ruimte geven aan schoolgaande kinderen
en jongeren.

Heb je nog een vraag hierover of wil je iets melden?
Contacteer dan het team School-straten via
school-straten@hoogstraten.be of 03 340 19 21.
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Overgangsmaatregelen Jos Braspenning
wint een etentje
rijbewijzen
in het LDC
Tijdens de coronacrisis moesten tal van instanties hun deuren
sluiten, waaronder verschillende diensten die instaan voor
het verlengen en uitgeven van rijbewijzen. Deze situatie heeft
het voor sommige burgers onmogelijk gemaakt de nodige
stappen te zetten om hun definitief rijbewijs te halen of
hun rijbewijs tijdig te hernieuwen. Daarom heeft de dienst
mobiliteit de volgende overgangsmaatregelen opgesteld:
• Voorlopige rijbewijzen die vervallen tussen 16.03.2020 en
30.09.2020 worden automatisch verlengd tot 30.09.2020.
Deze voorlopige rijbewijzen blijven dus geldig tot
30.09.2020 en moeten niet vervangen worden door een
nieuw document.
• Europese rijbewijzen die vervallen vanaf 16.03.2020,
worden ook vrijgesteld t.e.m. 30.09.2020 om hun rijbewijs
te vernieuwen.
• Belgische rijbewijzen waarvan de medische keuring of
vakbekwaamheid is verlopen, hebben ook tot 30.09.2020
de tijd om de vernieuwing van hun attesten en opleidingen
in orde te maken zodat zij een nieuw rijbewijs kunnen
bekomen. In de praktijk wil dit zeggen dat burgers nu
voldoende de tijd hebben om eventueel een nieuw
rijgeschiktheidsattest (medische keuring) bij de bevoegde
instantie aan te vragen.
Deze maatregelen zijn enkel van toepassing in België en ook
de politie is hiervan op de hoogte gebracht.
Let wel: Als de geldigheid van het (voorlopig) rijbewijs van
een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95
verstreken is vóór 16 maart (dus m.a.w. niet ná 15 maart), dan
gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet de burger
zich in regel stellen alvorens hij reglementair kan rijden.
Voor meer inlichtingen kan je steeds contact opnemen
met de dienst burgerzaken via het nummer 03 340 19 11 of
bevolking@hoogstraten.be.

In het info’zine van mei publiceerden we een woordzoeker.
Jos Braspenning is de gelukkige winnaar. Proficiat! Jos was
een van de vele bellers die het goede antwoord doorgaf. De
oplossing van de woordzoeker was ‘Stede Akkers’. Jos wint
een tegoedbon voor een etentje voor twee personen in lokaal
dienstencentrum Stede Akkers. Met zijn tegoedbon kan hij,
van zodra het LDC terug mag openen, een reservatie maken in
het middagrestaurant in Hoogstraten of het dorpsrestaurant
in Meerle.

Jeugdaanbod
Op 22 mei heeft het bevoegd overlegcomité groen licht
gegeven voor jeugdkampen en andere jeugdactiviteiten
tijdens de zomer. Vanaf 1 juli mogen er terug kampen
worden georganiseerd op voorwaarde dat de groepen
worden opgesplitst in contactbubbels van maximaal
50 leden. Op het moment van publicatie werkt onze
jeugddienst hard aan de uitwerking van een mooi
zomerprogramma voor onze jeugd. Via de kanalen van
Vlieg-Hoogstraten brengen we jullie binnenkort graag op
de hoogte van het volledige aanbod.
Als door eerder getroffen maatregelen je
vakantieplanning is veranderd vragen we om eventuele
eerder geboekte activiteiten, waarop je geen beroep
meer wenst te doen, alsnog te annuleren. Zo proberen
we een vakantieaanbod uit te werken dat aansluit bij de
noden van onze Hoogstraatse kinderen en jongeren.
Voor verdere vragen of annulaties kan je steeds contact
opnemen met de dienst Jeugd via vlieg@hoogstraten.be
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Korte Keten
wint aan populariteit
dankzij coronacrisis
Het succes van de ‘korteketenlandbouw’ zat al een tijdje in de lift, maar de
coronacrisis geeft de verkoop van lokale producten nog een extra duw in de rug.
Lokale producenten verwelkomen heel wat nieuwe klanten op hun bedrijf. Mensen
zijn zich – zeker in deze onzekere tijden – extra bewust van de kwaliteit van
groenten en fruit recht van het veld, van zuivelproducten die via de kortste manier
van de koe naar ons bord komen of van vlees dat rechtstreeks afkomstig is van
dieren die een mooi leven hebben gehad. De lokale producenten blijven immers
doorgaan: ze blijven er voor zorgen dat er gezond en lekker eten op jouw bord
komt. Het geeft een gevoel van vertrouwen om te weten waar je producten vandaan
komen en welke passionele producent er achter deze producten zit. Bovendien
zitten de producten boordevol smaak, gezonde vezels en vitaminen. Iedereen vaart
er wel bij.

De Markt

De korte keten kent meer en meer
aanbodsvormen: hoevewinkels,
automaten, uitgebreid
assortiment in de supermarkten,
groentepakketten, buurderijen
en boerenmarkten. Onze eigen
Hoogstraatse boerenmarkt ‘De
Markt’ schiet voorlopig nog niet
uit de startblokken. Van zodra het
klimaat weer iets rustiger wordt,
van zodra De Markt op een veilige
manier voor iedereen van start
kan gaan, zal dit ook gebeuren.
Feestelijk, zoals voorzien. Op
volle kracht, met workshops,
kinderanimatie, lekkere
proevertjes en een ontspannen
sfeer, ook zoals voorzien. We
houden je hiervan zeker op de
hoogte.

Hoogstraatse
chefs
overtreffen
Het nieuwe
zichzelf
normaal
Niet alleen particulieren worden
aangetrokken door onze lokale
producten. Ook de Hoogstraatse
horeca, bij wie deze coronacrisis
er stevig inhakt, vindt zijn weg
naar de lokale producenten.
De afhaalgerechten, die garant
staan voor een spectaculaire
culinaire ervaring, krijgen
eveneens de keurstempel
van Hoogstraatse chef én van
Hoogstraatse producent. Geen
wonder dat ook deze gerechten
een schot in de roos zijn.
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Nu we allemaal massaal de
voordelen van de korte keten
ontdekken, hopen we dat deze
trend ook na de coronacrisis blijft
aanhouden. "Lokaal, gezond en
duurzaam" maakt immers het
verschil. Vandaag, morgen maar
vooral ook op lange termijn.
Samen, over de generaties heen,
werken we aan een gezonde
toekomst voor voedsel in
Hoogstraten. Eentje waar je met
recht en rede trots op mag zijn.
Ontdek alle lokale producenten en
verkoopadressen op
www.oogststraten.be

BERICHTEN

Vragen over duurzaam
en energiezuinig
(ver)bouwen
Van zodra het mag, organiseren we opnieuw een
planadviesmoment eind oktober/ begin november
2020. De sessie van 9 mei moesten we jammer genoeg
uitstellen omwille van de coronacrisis. Je kan je voor het
planadviesmoment alvast opgeven via een mail aan
wonen@hoogstraten.be. Wij contacteren jou wanneer een
datum wordt vastgelegd.
Planadvies is zeer interessant wanneer je (ver)bouwplannen
hebt en je je afvraagt of je bouw of verbouwing ook
duurzamer en energievriendelijker kan.
In ongeveer 50 minuten worden jouw uw (ver)bouwplannen
gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam
bouwen door een expert van Kamp C.
Wanneer je niet kan wachten tot het volgend planadvies dan
kan je alvast de dienst wonen contacteren via
wonen@hoogstraten.be.

Volg kunstonderwijs bij IKO
Wegens de coronacrisis is IKO (Instituut voor Kreatieve
Opvoeding) genoodzaakt om de inschrijvingen op
een andere manier te organiseren. Je kan jezelf vlot
inschrijven via onze website
www.iko-dekunstacademie.be. Onze huidige
leerlingen kunnen herinschrijven vanaf 2 juni. Nieuwe
leerlingen kunnen inschrijven vanaf 15 juni.
Wens je toch in te schrijven via het IKO-secretariaat,
dan vragen wij je om eerst een telefonische afspraak
te maken. Het IKO-secretariaat is telefonisch
bereikbaar op 03 314 75 54 op volgende dagen:
• Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag:
telkens van 14.00 tot 20.00 uur
• Zaterdag van 09.00u tot 12.00 uur
De inschrijvingsperiode loopt tot en met 30
september. Van 11 juli tot en met 19 augustus kan je
wel online inschrijven, maar is het secretariaat niet
bereikbaar wegens de vakantieperiode.

Jos Martens geeft de fakkel
door aan Piet Van Bavel
Schepen Jos Martens heeft zich eenendertig jaar lang met hart en ziel ingezet
voor de inwoners van Hoogstraten. Dertien jaren en vier maanden van zijn
politieke mandaat was hij schepen van stadsprojecten (openbare werken)
en stadspatrimonium. Op 25 mei heeft Jos de fakkel doorgeven aan Piet Van
Bavel. Jos zal wel zijn rijke ervaring blijven ter beschikking stellen als lid van
de gemeenteraad.De voorbije 16 maanden was Jos ook voorzitter van het BCSD
(bijzonder comité van de sociale dienst). Ook deze functie neemt Piet over van Jos.
Het schepencollege wil Jos bedanken voor zijn inzet als schepen. Aan Piet wenst
het college heel veel succes met deze nieuwe uitdaging. Het bestuur heeft er alle
vertrouwen in dat hij Jos op een waardige manier zal opvolgen.
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Pak ongewenste rupsen in je tuin aan op een natuurlijke manier.

Hang een nestkast op!
Zoals verwacht zijn de processierupsen
aanwezig in onze eikenbomen. Eén van de
oplossingen voor deze jeukende rupsen is te
vinden in onze natuur. Verschillende vogels
eten met plezier een groot aantal rupsen.
Samen met Natuurpunt Markvallei willen we
het je heel gemakkelijk maken om de juiste
vogels naar je tuin te lokken.

Wie zijn de natuurlijke vijanden?
Wetenschappelijke studies bewijzen dat er heel wat soorten
in onze natuur aanwezig zijn die kunnen helpen om de
overlast drastisch te doen verminderen binnen een paar jaar.
De processierups doorstaat verschillende stadia, van een eitje
naar een rups, naar een pop tot een vlinder. Vogels (maar ook
insecten, spinnen en vleermuizen) eten of parasiteren tijdens
deze verschillende stadia.

Wat bieden wij aan?
Natuurpunt Markvallei helpt je de juiste vogels tot bij de
processierups te brengen. De natuurvereniging zocht de
ideale nestkasten uit om deze vogels uit te nodigen zich veilig
te kunnen huisvesten.
Het aanbod omvat vier verschillende nestkasten. Voor
de koolmezen een simpel basisontwerp, roodborstjes en
winterkoninkjes verleiden we met een half open kastje,
de boomkruiper krijgt een opening aan de zijkant en de
boomklever een ovale opening.
Je zal de nestkasten ook kunnen spotten in het straatbeeld,
want ook de stad zet in op het verhogen van de natuurlijke
vijanden van de processierupsen.
Heb jij eiken in je buurt? Help dan bij het slagen van deze
actie door nestkasten in je tuin op te hangen. Je tuin kan er
alleen maar goed bij varen! Vogels eten immers niet enkel
processierupsen, ze zijn ook verzot op bijvoorbeeld de
buxusmotten of muggen.

Extra tip
Maak van de gelegenheid ook gebruik om de natuur je
gang te laten gaan in je tuin. Laat al eens een hoopje
takken liggen, struin niet met je stofzuiger achter elk
blaadje aan… Vogels en dieren (zoals egeltjes) hebben
het graag iets rommeliger. In een steriele tuin valt voor
hen veel minder te rapen.
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boomklever

roodborstje

boomkruiper

koolmees

Hoe bestellen
Elke nestkast kost €15. Je krijgt er ook een folder bij
met tips voor een vogelvriendelijke tuin.
Heb je kinderen in huis? Misschien is het
zelfbouwpakket dan wel leuk om mee aan de slag te
gaan tijdens de ‘staycation’ van dit jaar.
Gedurende de maand juni kan je via
www.hoogstraten.be/processierups nestkasten
bestellen. Vanaf begin juli (onder voorbehoud van
de coronarichtlijnen) kan je je bestelling oppikken in
bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie.
Vraag er gerust om extra informatie zodat je tuin een
waar vogelparadijs wordt.

TOERISME

Thuisblijfvakantie in
Hoogstraten?
Ontdek! Herontdek! Beleef! Ervaar!
’t Ziet er naar uit dat wij deze zomer onze vakantie dichter bij
huis zullen vieren. Toerisme Hoogstraten hoopt binnenkort
zijn deuren weer te openen en wil jullie alvast inspireren met
enkele zomertips:

Erfgoedwandeling
De erfgoedwandeling van Hoogstraten neemt je mee voor een kort parcours
doorheen het centrum van Hoogstraten. Aan de hand van een handige vouwkaart
krijg je een schat aan informatie. Dit kleine vouwkaartje past perfect in een
handtas of broekzak en geeft je in één oogopslag een overzicht van Hoogstraatse
erfgoedparels. De kaart is gratis en kan je ophalen bij Toerisme Hoogstraten.

Wandeltriple Witte Kei
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau
(samen het Land van Mark & Merkske) ontvangen
je graag voor drie wandelingen met als centraal
punt de groene driehoek rondom de Witte Kei. De
Witte Kei is een grenssteen tussen de gemeenten
Hoogstraten (Wortel), Merksplas en Baarle-Hertog.
De Drie Grenzenwandeling, de Heycantwandeling
en de Vossenbergwandeling starten respectievelijk
in Wortel, Merksplas en Baarle-Hertog en zijn
tussen 6 en 9 km lang. Graag meer kilometers?
Combinaties zijn uiteraard mogelijk.

Fietsbrochure Land van Mark & Merkske
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau zijn met elkaar verbonden
via een wervelend fietsnetwerk, dat borg staat voor eindeloze vergezichten,
oorverdovende stiltes en spectaculaire natuur. Je fietst langs de boorden van
rivier de Mark, je doorkruist de uitgestrekte dreven van Wortel- en Merksplas
Kolonie en je steekt - ongemerkt - meermaals de Nederlandse grens over (uiteraard
kan dit pas opnieuw als de coronamaatregelen het toelaten). Haal jouw gratis
fietsbrochure bij Toerisme Hoogstraten en fiets de zomer in.

Let op:
Sommige delen van de routes lopen over Nederlands grondgebied. Zolang
de coronamaatregelen van kracht zijn, zijn deze delen van de trajecten niet
toegankelijk. Houd deze routes dus voor een moment dat een versoepeling
van de maatregelen dit opnieuw toelaat.
Beide brochures zijn gratis af te halen bij Toerisme Hoogstraten.

Vossenstreken
Wandelen saai? Niet met deze
knotsgekke wandelapp voor
kinderen. Kies een thema en help
buitenbaas Robin door opdrachten
uit te voeren.
Schud je billen als een das, leer
fluiten op een eikeldopje, speel
tikkertje tussen de bomen of
zoek het spook van het kasteel.
Vossenstreken heeft opdrachten
voor avonturiers in alle soorten
en maten en is geschikt voor
speurneuzen, wiebelkonten,
flierefluiters en dappere deugnieten.
Buitenbaas Robin neemt je bij de
hand en vertelt tussendoor wat
je ziet. O ja, elke wandelroute
heeft leuke fotomomenten! Robin
geeft wel een seintje. Er is een
Vossenstreken-app in zowel Wortelals Merksplas-Kolonie. Wees een
held en doe ze allemaal! Je kan de
app gratis downloaden.
Van zodra Toerisme Hoogstraten
haar deuren terug opent, kan je hier
terecht voor nog meer gratis wandelen fietsroutes. Loop eens binnen, je
zal versteld staan van het aanbod uit
je eigen omgeving.
Het wandelnetwerk Kempense
Kolonies en het fietsnetwerk van
de Kempen bieden je een netwerk
waarmee je zonder zorgen onze
prachtige streek kunt doorkruisen.
Of maak het je gemakkelijk
en kies uit de verschillende
kant-en-klare wandelroutes en
fietslussen om op verkenning te
gaan. De Landlopersroute, de
Dodendraadroute, Gevangen tussen
grens en groen, Flirten met de grens
in de vallei van het Merkske, het is
maar een greep uit het uitgebreide
aanbod van Toerisme Hoogstraten.
Tot binnenkort!
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Stad int heffing

op leegstand en verwaarlozing
Vanaf 2021 zullen Hoogstratenaren die hun woning
verwaarlozen of laten leegstaan een heffing moeten
betalen. Eigenaars wiens woning terechtkomt op de lijst van
verwaarloosde of leegstaande panden worden ruim op tijd
hierover gewaarschuwd en krijgen een jaar de tijd om alles in
orde te brengen.
Stad Hoogstraten wil met dit reglement
ervoor zorgen dat er in Hoogstraten
meer en betaalbare woongelegenheden
komen en dat de Hoogstraatse
woningen mooier en verzorgder ogen.
Verkrotting van de huizen zorgt voor
overlast en waardoor er nood is aan
extra handhaving.
In oktober 2019 heeft Hoogstraten
de inventarislijst van het
leegstandsregister en de lijst
verwaarlozing laten onderzoeken.
Er is besloten vanaf 2021 elk jaar
een belasting te heffen op woningen
die minstens twaalf opeenvolgende
maanden zijn opgenomen in het
leegstandsregister. Er zal ook een
heffing worden doorgevoerd, wanneer
er een woning meer dan 18 punten heeft
op het technisch verslag verwaarlozing
en deze op de inventarislijst
verwaarlozing belandt. De belasting
moet betaald worden door de houder
van het zakelijk recht. Je moet geen
aangifte doen, de stad berekent de
belasting op basis van de registers.
Moeten eigenaars dan twee keer
betalen, als ze zowel in het register
leegstand als in de inventaris
verwaarlozing zijn terechtgekomen?
In dat geval moet enkel de heffing op
verwaarlozing worden betaald.

Heb je bezwaar?

Tweede verblijf
Daarnaast zijn er in Hoogstraten ook
woningen die gebruikt worden als
tweede verblijf. Een tweede verblijf
is een woongelegenheid waarin de
persoon die er verblijft, niet zijn
hoofdverblijfplaats heeft. Vanaf 2021
heft de stad een belasting op tweede
verblijven. De belasting is verschuldigd
door de eigenaar van het tweede
verblijf, ook wanneer het tweede verblijf
verhuurd wordt.
Ben je eigenaar van een tweede verblijf
in Hoogstraten? Dan ben je verplicht
jaarlijks aangifte te doen. Om het jou zo
eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de
stad een aangifteformulier aan gekende
belastingplichtigen. Als je geen of een
foutieve aangifte doet, word je belast
volgens de gegevens waarover de stad
beschikt. Een nieuwe belastingplichtige
moet zelf aangifte doen.

Je kan tegen deze heffingen bezwaar
indienen. Alle gegevens staan
hiervoor op de brief die je ontvangt
wanneer jouw woning is opgenomen
op de inventarislijst leegstand of
verwaarlozing of op de lijst tweede
verblijven. De brieven zijn voor het
onderzoek van 2019-2020 reeds
verzonden. Voorlopig zijn er nog geen
panden opgenomen op de inventarislijst
verwaarlozing, 46 woningen in
Hoogstraten staan beschreven op de
inventarislijst leegstand. De lijst tweede
verblijven bevat voorlopig 7 woningen
en wordt nog verder onderzocht.

Praktisch
• Wil je meer weten, dan kan je
contact opnemen met de dienst
wonen – wonen@hoogstraten.be
• Je vindt ook meer informatie
op www.hoogstraten.be onder
het luik bouwen en wonen –
woonloket.

Overzicht heffingen:
Type woning

Eerste heffing

Verhoging per jaar

2de verblijf

500,00 euro/jaar
blijft 500,00 euro
per jaar

Geen verhoging, heffing 		

Leegstand
1.250,00 euro
		voor het eerste jaar

+750,00 euro per extra jaar 		
op de inventarislijst leegstand.

Verwaarlozing
1.500,00 euro
+1.000,00 euro per extra
		voor het eerste jaar
jaar op de inventarislijst 		
		 verwaarlozing.
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Hartverwarmend vonden
wij het dat zoveel Hoogstraatse verenigingen
positief antwoordden op
onze vraag of ze wilden
meehelpen om de Hoogstraatse mondmaskers bij
jou in de bus te krijgen.
Meer dan 70 verenigingen
boden hun diensten aan.
Om de bedeling een
beetje efficiënt te kunnen
organiseren, moesten we
uiteraard een selectie
maken. Het heeft geen
zin om één wijk te laten
bedienen door vier of vijf
verenigingen. Maar we
wensen die bereidwillige
verenigingen stuk voor stuk
te bedanken door hen te
vermelden in dit grote hart.
Duizendmaal dank. Jullie
zijn goed bezig.

Goe Bezig
kvv meerle,
tc langenbeg,
kwb meer, verenigde
vrienden meer, kfc meer,
crossvereniging marjos,
vmm, kvna wortel, kfc meerle,
wtc de zwaantjes, hwt, wc de noorderkempen, dansa vzw, wtc het verzet, the
horsedancers, den dorpel, gebuurte heerle, gebuurte minderhoutsestraat, gebuurte
lindendreef, gebuurte meerse franken, gebuurte den buizelhoek, gebuurte klein
werkhoven en maxburg, kapelse witheren, gebuurte dalwijk en witte wijk, gebuurte de
statie, gebuurte luizenmarkt, gebuurte beulken, ferm minderhout, de rode antraciet,
hoogstraatse conditieclub, nieuw vermaak hoogstraten, turnkring vrij en lenig, chiro
meisjes meerle, rotaract, gebuurte chaamseweg, okra wortel, oudstrijders minderhout,
borderbrass, halte merlet, ferm meersel-dreef, ferm m-d, kermiscomité meerle, vzw
meergas, st-rosalia, kwb minderhout, kamerkoor vialta, samana meerle, fanfare
de marckezonen, okra minderhout, tinello, djembé rakadiou, ouderraad
wortel, kwb wortel, ferm meerle, neos hoogstraten, ferm meer, markant,
ferm wortel, t verzetje, fanfare sint-catharina, okra hoogstraten,
ferm hoogstraten, samana hoogstraten, wereldwinkel, de
markgalmers, sint-jorisgilde meer, gilde minderhout,
okra meer, femma meerle, femma meer,
oud-strijders nsb meerle-hoogstraten ,
sint-jorisgilde meerle, shilshoel, de
trekpaardenvrienden, okra
meersel-dreef, gezinsbond
wortel, davidsfonds
hoogstraten.

Wespen? Mail de brandweer
De zomer komt eraan, rond deze tijd
worden de wespen stilaan weer actief.
Heb je een wespennest en wil je het
laten verdelgen door de brandweer? De
Hulpverleningszone Taxandria staat klaar
om te helpen. Maar we vragen tegelijk
om alleen hinderlijke of echt gevaarlijke
wespennesten te melden. Heb je een
wespennest achteraan de tuin of in een
hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet nodig. Wespen zijn nuttige
dieren: ze jagen op vliegen, bladluizen
en muggen. Ook goed om te weten:
de brandweer verdelgt enkel wespen,
geen bijen of hommels. Evenmin staat
de brandweer in voor het verdelgen van
eikenprocessierupsen.

Voor alle niet-dringende interventies,
zoals de aanvraag van wespenverdelging
(ook melding stormschade en wateroverlast), vragen wij om ons e-loket te
gebruiken via www.hvztaxandria.be.
Enkel dringende nesten (mensen worden
bedreigd, wespen in je woning of in een
school, agressieve wespen,…) kunnen
gemeld worden via het telefoonnummer
014 42 22 22 en dan komt de brandweer
zo snel mogelijk.

In de Hulpverleningszone Taxandria is de
bestrijding van wespennesten gratis.
In Hoogstraten worden niet dringende
wespennesten verdelgd op dinsdag en
vrijdag. Als de brandweer aan het nest
kan, hoef je niet thuis te zijn.
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Terugblik
1. Op 30 mei heeft iedere Hoogstratenaar een gratis mondmasker
en twee filters gekregen van het
stadsbestuur. Een gigantische
logistieke operatie, waarbij we
konden rekenen op talloze vrijwilligers van ons stadspersoneel en
tientallen Hoogstraatse verenigingen. Het inpakken van de mondmaskers gebeurde in de grote zaal
‘De Welgezinde’ van het stadhuis.
2. ‘Kunst in het raam’ roept elke
creatieve Hoogstratenaar op om
een eigen kunstwerk te plaatsen
voor het raam of in de voortuin. We
streven ernaar om van Hoogstraten
de grootste openluchttentoonstelling van de Noorderkempen te
maken. Hier een opmerkelijk werk
uit Wortel.
3. Op 22 mei is de ‘ouden koolhof’ploeg gestart met het planten en
inzaaien van de museumtuin. “Den
Ouden Koolhof” is een project van
stad Hoogstraten, het Stedelijk
Museum Hoogstraten, VELT Noorderkempen en een tiental vrijwilligers. De doelstelling is om van
de museumtuin een authentieke
historische groententuin te maken.
4. Om ‘lokaal winkelen’ te bevorderen voert de stad een campagne
‘Winkel hier’ in samenwerking met
Beleef Hoogstraten. Feestelijke
banieren maken het winkelen in
Hoogstraten nog aangenamer en
sfeervoller.
5. Afstand houden blijft de boodschap, ook nu de winkels weer
open zijn. De stad schonk aan alle
winkeliers vloerstickers en onze
technische dienst schilderde op
de stoepen ‘wachtzones’ om de
klanten op de richtlijnen te wijzen.
6. Stad Hoogstraten besliste om
in het centrum van de stad een
toiletwagen (met toiletdame) te
plaatsen. Iedereen kan dus met
een gerust gevoel naar het winkelcentrum afzakken om boodschappen te doen.
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Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord tot 20 juni 2020 naar de
communicatiedienst van Hoogstraten op
communicatie@hoogstraten.be of telefoneer naar
03 340 19 50. Je mag maximum één antwoord per gezin
insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige
hand één winnaar. Vergeet niet om je contactgegevens
te vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

5

Nieuwe
foto
6

Vorige fotowedstrijd
Evelyn Verschueren, wonend aan
de Castelréweg in Minderhout,
heeft gezien dat de foto van onze
vorige fotowedstrijd (Info’zine
april) is genomen aan de kerkhofmuur in Wortel.
Zij wint een Hoogstraatse cadeaubon, af te halen bij Toerisme
Hoogstraten vanaf 8 juni 2020.
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Heb je iemand gemist?
Schenk hem/haar een Hoogstraatse cadeaubon!

Hoe ga je te werk?
1. Maak een afspraak via toerisme@hoogstraten.be
of via 03 340 19 11.
2. Bestel je bonnen minstens één dag (24 uur) op voorhand:
• Vermeld hoeveel en welke cadeaubonnen je wil kopen
(€5, €10, €20 of €50).
• Vermeld of je een factuur wil of niet.
• Spreek af op welke dag en uur je de bonnen afhaalt.
3. Haal op de afgesproken datum je bonnen af op de onthaalbalie
van het stadhuis.
4. Betaal bij afhaling met bancontact.

