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Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we al vier openbare
dorpsraden achter de rug. In Meersel-Dreef, Meer, Meerle en Wortel
zijn we met jou in gesprek gegaan over de thema’s die jij hebt aangebracht. Bedankt voor je suggesties en opmerkingen. We proberen
zo goed mogelijk op je vragen te antwoorden, maar – laat ons eerlijk
zijn – af en toe moeten we je ook wel eens teleurstellen. Het stadsbestuur heeft niet alles in eigen handen: we moeten soms wachten
op subsidies en we zijn vaak afhankelijk van andere instanties. We
kunnen ook niet alles tegelijk. Sommige noden zijn groter dan andere en dan moeten er prioriteiten gesteld worden. We doen daar geen
doekjes om. Je krijgt van ons een eerlijke stand van zaken. Want
daar heb je recht op.

Je krijgt van ons een
eerlijke stand van zaken,
want daar heb je recht op.
Op die dorpsraden komen een aantal onderwerpen steevast terug.
Het eerste wat opvalt, is jullie terechte bezorgdheid over de verkeersveiligheid. Het verkeer in Hoogstraten is op veel plaatsen zo
intens geworden. Met lede ogen zien we aan dat voor het eerst in
jaren het aantal verkeersongevallen weer toeneemt. Daarom geeft
de stad Hoogstraten het startschot voor een globaal mobiliteitsplan.
Een plan dat de verkeersstromen zo goed mogelijk verdeelt en dat
de zwakke weggebruiker een meer prominente plaats in het verkeer
zal geven. In dit Info’zine vind je alvast een overzicht van de wegenwerken die de komende maanden op ons grondgebied gepland zijn.
Ook zien we dat overal in Hoogstraten het verlangen heerst naar
een propere stad. Wij delen jullie verontwaardiging hierover. Want
iedereen woont graag in een propere buurt. Zwerfvuil en sluikstort
zijn een toenemende plaag. Door de inzet van onze verplaatsbare
camera hebben we sommige daders al kunnen identificeren. Ze
zullen passend worden bestraft. Onze opruimploeg van Proper
Hoogstraten levert heel goed werk. Zij komen onmiddellijk ter
plaatse als ergens een sluikstort wordt aangetroffen en ze maken de
buurt weer netjes.
We kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een proper
Hoogstraten. Ik doe een beroep op jullie om mee te doen aan onze
grote lenteschoonmaak op zaterdag 27 april. In alle dorpen van
Hoogstraten gaan vrijwilligers dan op pad om zwerfvuil op te ruimen. Doe jij ook mee? Neem dan deel aan een actie van een vereniging in je buurt of meld je aan als vrijwilliger. Je vindt alle informatie
op de laatste pagina van dit Info’zine.

Michel Jansen,
Schepen van stadsontwikkeling en klimaat

Doe jij ook
mee aan onze
grote lentescho
onmaak
van 27 april?
www.hoogstrate
n.be/
properhoogstra
ten
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Wij verbeteren de
Hoogstraatse wegen
ONDERHOUDSWERKEN
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Stad Hoogstraten heeft heel wat wegen in beheer. Het is belangrijk
dat deze in goede staat blijven. Dat zorgt ervoor dat het verkeer vlotter kan verlopen en vooral dat de weggebruikers zich veilig kunnen
verplaatsen. We kunnen uiteraard niet alles tegelijk aanpakken,
maar in de komende maanden staan toch heel wat onderhoudswerken op het programma:
• Gestelsestraat (Meer): In het wegdeel
tussen Gestelsestraat 20 en Gestelsestraat 36 zullen plaatselijke herstelwerken worden uitgevoerd, waarna
de rijbaan over haar volledige breedte
zal voorzien worden van een tweelaagse bestrijking.
• Hoogeind (Meer): In het wegdeel
tussen Hoogeind 48B en Hoogeind
89 zullen plaatselijke herstelwerken
worden uitgevoerd, waarna op de
asfaltverharding een slemafdichting
zal geplaatst worden.
• Kettingdreef (Meer): In de Kettingdreef zijn tussen de John Lijsenstraat
en het kruispunt met de Tjongerenweg plaatselijke aanpassingswerken
voorzien, waarna op de bestaande
rijbaan een nieuwe toplaag zal gelegd
worden.

ding zijn enkele herstelwerken voorzien. De rijbaan zal nadien bestreken
worden met een slemlaag.
• Torenakker en St. Clemensstraat
(Minderhout): In de bestaande
asfaltverharding zijn plaatselijke
herstelwerken voorzien. Ook hier zal
de rijbaan nadien bestreken worden
met een slemlaag.
• Venhoef en Venhoefweg (Minderhout): Er zullen hier asfaltherstellingen uitgevoerd worden, waarna de
asfaltverharding van een slemlaag
voorzien zal worden.
De aannemer start eind maart met de
plaatselijke herstelwerken. Het plaatsen
van slemlagen en bestrijkingen kan
enkel gebeuren bij goede weersomstandigheden. Daarom is de uitvoering van
deze werken voorzien vanaf mei.

Goed
om te weten
Bestrijkingen en slemlagen zijn
oppervlaktebehandelingen voor
een bestaande rijbaan.
• Een bestrijking betekent dat
op het wegdek een bindmiddel
wordt aangebracht, waarna
er een steenslag op gestrooid
wordt.
• Bij een slemlaag wordt op de
bestaande rijbaan ook een
bindmiddel aangebracht,
gevolgd door een specifieke
afdichting. Een slem bestaat
niet uit steenslag maar uit een
fijner mengsel, op basis van
natuurzand.
Het aanbrengen van een bestrijking of een slemlaag verlengt de
levensduur van het wegdek aanzienlijk. Bovendien verbeteren
deze oppervlaktebehandelingen
het uitzicht van de weg.

• Ambachtstraat (Minderhout): De
bestaande toplaag in asfalt zal afgefreesd worden en er zal een nieuwe
toplaag aangelegd worden.
• Gouverneursbossen (Minderhout):
In de Gouverneursbossen zullen in
de omgeving met het kruispunt van
Haldijk plaatselijke herstelwerken uitgevoerd worden aan de asfaltverharding. Het kruispunt in betonstraatstenen wordt volledig opgebroken en
vervangen door een asfaltverharding.
Ook de aansluitende wegdelen van
het kruispunt met Haldijk worden
voorzien van een nieuwe toplaag in
asfalt.
• Heerle (Minderhout): Vanaf het
kruispunt met de Bredaseweg zal aan
de zuidelijke wegrand van Heerle de
bestaande toplaag over een breedte
van ±120 cm afgefreesd worden. In
deze zone zal plaatselijk een nieuwe
asfaltverharding geplaatst worden.
• Hemelstraat (Minderhout): De betonnen watergreppel zal plaatselijk
vernieuwd worden. In de asfaltverhar-

Praktisch:
Dienst stadsprojecten: Karlien De Backer | 03 340 19 24
openbare.werken@hoogstraten.be
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STEDENBAND

Vijf jaar samenwerking

Hoogstraten-Za-Kpota
Op 31 maart 2014 keurde de gemeenteraad van Hoogstraten een
samenwerkingsovereenkomst goed met het bestuur van Za-Kpota,
een uitgestrekte gemeente in het verre Benin (Afrika). We zijn nu vijf
jaar verder. Tijd om even terug te blikken.
Bij de ondertekening van de stedenband waren de burgemeester, twee raadsleden, de secretaris en de chef de développement aanwezig. Bijna allemaal mannen.
Vijf jaar later laten we enkele vrouwen aan het woord. We merkten immers dat het
vaak de vrouwen waren die het verschil maakten. Deze meisjes en vrouwen waren
vereerd om te getuigen over de belangrijkste realisatie van onze samenwerking:
de geboorteregistratie. Ze gingen dan ook trots op de foto om hun getuigenissen
kracht bij te zetten.

Waarom is
geboorteregistratie
zo belangrijk?
In 2014 registreerden slechts 50%
van de ouders in Za-Kpota de
geboorte van hun kind, in 2018
is dat gestegen tot 99%. Elke
nieuwgeborene heeft nu een officiële identiteit en kan zijn rechten
afdwingen.
In 2014 haalden slechts 50% van
de ouders die hun kind registreerden de geboorteakte op, in 2018
is dat toegenomen tot 96%. In
2014 bewaarde men de aktes in
de arrondissementele bureaus in
slechte omstandigheden, in 2018
zijn alle aktes ingescand.
Iedereen kan altijd en snel een afschrift krijgen dankzij de automatisering van de dienst bevolking.

5 jaar geleden was burgemeester Antoine Affokpofi van Za-Kpota op bezoek bij het toenmalige stadsbestuur van Hoogstraten voor
de ondertekening van het samenwerkingsakkoord.
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•Nicole Kpogue

is de drijvende kracht achter vele realisaties

“Een van de belangrijkste realisaties is de automatisering. Officiële documenten die vroeger
moeilijk op te zoeken waren omdat de registers op datum werden opgemaakt, kunnen nu zeer
snel worden opgezocht via verschillende zoekfuncties: familienaam, voornaam, naam van de
vader of moeder, geboorteplaats,… Hierdoor is het veel gemakkelijker geworden voor onze inwoners om een kopie van hun oorspronkelijke akte te bekomen. Door de leefomstandigheden
- vooral in het regenseizoen - raken die immers soms verloren of beschadigd. Ook de gemeente
en de scholen doen er hun voordeel mee. We beschikken nu over nauwkeurige statistieken van
het aantal jongens en meisjes in de verschillende dorpen. We kunnen hen opvolgen en stimuleren om school te lopen. En hen beschermen tegen kinderarbeid en kinderhandel.”

•Colette Behanzin,

vroedvrouw in het gezondheidscentrum van Kpozoun

“Op de jaarlijkse bijeenkomst van de gezondheidsregio heb ik getuigd over de vele veranderingen op vlak van de burgelijke stand en over de samenwerking tussen de arrondissementssecretarissen en de gezondheidscentra. Za-Kpota staat in de hele regio op kop wat betreft het
verdelen van de geboorteaktes .”

•Marceline Bovice,

moeder en huisvrouw uit Za-Kékéré

“Vandaag vragen de vroedvrouwen ons al tijdens de zwangerschap om een naam te kiezen
voor de baby, één voor een jongen en één voor een meisje. Als het zover is verliezen we geen
tijd met het zoeken naar een naam en kan de geboorte onmiddellijk geregistreerd worden en
overgemaakt aan het arrondissement. Daar verliest men ook geen tijd meer. Het dossier wordt
snel behandeld en we zijn bediend.”

•Severine Tonou,

moeder en huisvrouw uit Za-Kpota Centre

“Vandaag zijn alle formaliteiten voor het aangeven van de geboorte in veertien dagen afgehandeld. Vroeger namen we onze tijd omdat we het belang van de geboorteakte niet kenden. En
ook op het niveau van het arrondissement zit men ons achter de veren. Als de registratie van
een geboorte wat te lang duurt, houden de arrondissementssecretarissen niet op ons te bellen
om de akte op te halen.”

•Carolle Tonou,

leerling van de vijfde klas uit Allokanmè

“Ik wil stad Hoogstraten graag bedanken. Dankzij hen heb ik mijn geboorteakte gemakkelijk
kunnen bekomen en kon ik deelnemen aan het examen van het basisonderwijs. Die geboorteakte is heel belangrijk. Zonder besta je niet en kan je ook niets doen in je leven… Ik ken heel
wat vriendinnen die niet konden deelnemen aan het examen omdat ze geen akte hebben. Ze
zijn verplicht om thuis te blijven om spullen van hun moeder te verkopen en gaan niet meer
naar school.”
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TOERISME

Alle activite
ite
vinden plaa n
ts op
het Begijnh
of.
Iedereen is
welkom
tussen 12
en 17 uur.

WELKOM IN HOOGSTRATEN
Opening toeristisch seizoen
Op zondag 28 april opent Toerisme Hoogstraten het nieuwe seizoen. ‘Welkom in Hoogstraten’ is een totaalspektakel waarbij onze stad al haar toeristische troeven in de kijker zet, maar waar je ook een ruime
en duurzame blik op de wereld krijgt met de Mondiale Markt. Het programma is er één om duimen en
vingers bij af te likken.
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Specialiteitenmarkt
met gratis proevertjes
Verschillende Hoogstraatse producenten presenteren hun ambachtelijke producten. Proef het echte vakmanschap
en laat je verleiden door het uitgebreide
aanbod aan Hoogstraatse producten.

Erfgoeddag: Maurits Bilcke
Wat is een lino? Hoe wordt dat gemaakt
en gedrukt? Willy Van Nyen en Jef
Verdonck van de Kunstacademie IKO
demonstreren het aan je. Ze gaan aan
de slag met eigen lino’s maar ook met
authentieke lino’s van Maurits Bilcke.

Tip: Wil je meer weten over Hoogstraatse
streekproducten en hoe wij proberen om
deze op een duurzame manier te produceren, te verhandelen en te consumeren?
Neem een kijkje op www.oogststraten.be.
Workshops
voor alle leeftijden
Neem deel aan verschillende workshops
en maak kennis met de stedenband
die Hoogstraten verbindt met ZaKpota in het Afrikaanse Benin. Maak
bijvoorbeeld je eigen Adjito-spel. De
workshops staan open voor alle leeftijden en zijn gratis.

Fair Trade-café
Geniet van een Fair Trade of lokaal
drankje op het terras in de prachtige
boomgaard. Het tapasbordje op de
kaart bevat zowel lokale specialiteiten
als Fair Trade-ingrediënten en hapjes
gemaakt door buitenlandse nieuwkomers. Letterlijk de wereld op je bord.

Tijdens Erfgoeddag kan je de tentoonstelling van deze rasechter Hoogstraatse kunstenaar bekijken. Maurits Bilcke
was dichter en kunstcriticus maar ook
een kunstenaar die prachtige lino’s
maakte. De tentoonstelling geeft een
overzicht van zijn grafisch werk en zijn
dichtkunst.

Orgelconcert
Om 16.00 uur kan je genieten van een
gratis orgelconcert van Patrick Delabre,
organist-titularis van de kathedraal
in Chartres (Frankrijk) en zijn vrouw
Françoise Dornier. Samen brengen ze
werken van Raquet, Mozart,
Mendelssohn en Ravel. Te beleven in de
Sint-Katharinakerk.

En verder…
• Stelt het Gemeenschapscentrum Hoogstraten haar nieuwe
programma voor.
• Zetten twee Hoogstraatse
molens (de Laermolen en de
Meerselmolen) hun deuren
open op de Vlaamse Molendag....
• Tonen de Hoogstraatse handelaars hun nieuwe zomercollecties tijdens de Trendy Summer
Days.
• Verhuist Toerisme Hoogstraten
voor één dag haar kantoor van
het stadhuis naar het Begijnhof om één geheel te vormen
met de festiviteiten.

Muzikaal spektakel
op het podium
Op het podium wisselen lokale groepen
en Afrikaanse artiesten elkaar af. De
Hoogstraatse noten komen van Endless
Road. Er is Zuid-Afrikaanse muziek met
exotische instrumenten zoals de mbira
en de kalimba. Als afsluiter zet een
spectaculair optreden met Togolese
muziek en dans het Begijnhof in vuur
en vlam.

Smoutebollen
aan de Laermolen
Ondertussen befaamd: de artisanale smoutebollen van de Laermolen.
Gebakken in eigen geslagen smout, aan
de man gebracht met poedersuiker én
een dikke laag enthousiasme. Vanaf het
Begijnhof kan je er met de gratis huifkar
naartoe. Het streepje muziek ter plaatse
krijg je er zo maar bovenop.

Praktisch:
• Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be
• De activiteiten op het Begijnhof starten vanaf 12.00 uur
• Stedelijk Museum Hoogstraten is open van 10.00 tot 17.00 uur.

Openingsuren Toerisme Hoogstraten
Vanaf 1 april is het kantoor van Toerisme Hoogstraten weer open op zonen feestdagen. Tot en met 30 september ben je 7 dagen op 7 van harte
welkom in de kelder van het historisch stadhuis aan de Vrijheid.
• maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur - 13.00 tot 16.00 uur
• zaterdag: 10.00 tot 12.00 uur - 13.00 tot 16.00 uur
• zon- en feestdagen: 10.00 tot 14.00 uur (met Pasen gesloten)
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In Info’zine van maart maakte je kennis met OogstStraten, het platform voor de lokale voedselstrategie van Hoogstraten. Samen met
producenten, handelaars en consumenten willen we evolueren naar
duurzaam voedsel. We gaan dan ook regelmatig in Info’zine een
rubriek opnemen waarin we jou, de Hoogstratenaar, aanspreken als
consument. Want duurzaam voedsel is in de eerste plaats lekker!

Laat je inspireren!
Myriam Van Aubel van VTI Spijker en An
Martens van 3 in de Klok zetten ook hun
schouders onder onze voedselstrategie.
Zij dagen jullie als consument uit om
aan de hand van hun recepten met
lokale en seizoensgebonden recepten aan de slag te gaan. Binnenkort
komen asperges en tomaten eraan en
Hoogstraatse gin en bier geven alles
een extra lokaal tintje.

met peper van de molen en zout. Warm
de asperges op in de saus en dien op in
een diep bord.

Wat drink je erbij?
Witheer van De Scheldebrouwerij past
hier perfect bij. De aardse smaken van
de champignons en asperges gaan
mooi samen met de fruitige frisheid van
dit tarwebier. Zoet en zuur gaan hand
in hand, licht geprikkeld door een mooi
bittertje op de achtergrond.

Een origineel ingrediënt

Hoogstraten Gin
In samenwerking met enkele
echte Hoogstratenaren creëerde
Sterkstokers deze gin. Echte
streekproducten vormen met de
basis van deze krachtig maar gebalanceerde topgin. Bloemetjes
van aardbei, paprika en tomaat
geven een uniek aromapallet,
terwijl de jeneverbes en limoen
staan voor een zachte afdronk.
Een unieke ervaring met een
unieke gin van de Hoogstraatse
regio tot gevolg.
Meer info: www.sterkstokers.be/
product/hoogstraten-gin

Asperges en gin
uit Hoogstraten op z’n best
				
Ingrediënten per persoon
• 4 witte asperges
• 3 radijzen
• 6 Parijse champignons
• eetlepel gehakte peterselie
• 20 à 30 gram melkerijboter
• 1 eetlepel gin op basis van tomaat,
paprika, aardbeienbloemetjes
• 1 liter groentebouillon

Bereidingswijze
De asperges schillen en doormidden
snijden (kop iets langer laten dan het
onderstuk). Kook de asperges in een
groentebouillon gedurende een tiental
minuten. Asperges uit het vocht halen
en het kookvocht tot de helft laten
inkoken samen met fijn gesneden
plakjes radijs en champignons. Haal
van het vuur en voeg een koud stukje
boter toe. Vervolgens voeg je de gin en
fijn gehakte peterselie toe. Afsmaken
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Praktisch:
www.oogststraten.be
Op onze website vind je allerlei initiatieven terug van de hele keten.

LOKALE VOEDSELSTRATEGIE

Weet wat je eet!

Kies voor
seizoensgebonden producten

Wie zelf tuiniert, gaat automatisch
meer seizoensgebonden eten en
zal variaties bedenken voor de
bereiding van allerlei groenten en
fruit. Ook door lidmaatschap van
bijvoorbeeld VELT of door samen
te tuinieren zoals in Samentuinen
Bonenakkers ga je seizoensgebonden eten.
Koop jij je groenten en fruit in de
winkel of op de markt, dan kunnen
de groenten- en fruitkalenders helpen om te weten wat je best in welk
seizoen eet. Wij verwijzen je graag
naar de kalender van VELT omdat je
daar voor elk product ook vindt hoe
je het bewaart en verwerkt.

“De impact die we als
consument hebben op het
voedsel dat wordt geproduceerd, is niet te onderschatten. Iedere keer je
een product uit het rek
neemt, stem je voor een
bepaald type landbouw.”
Deze en andere getuigenissen
over OogstStraten vind je in ons
filmpje op YouTube:
www.youtube.com/watch?v=
WJB1987EVgQ

Meer info
https://www.velt.be/
ecologisch-leven-je-keuken
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BERICHTEN

Eerste hulp bij dementie
Wanneer mensen geconfronteerd worden met dementie komen
er veel vragen op hen af. Het is moeilijk om de juiste informatie
te vinden. Om die reden heeft woonzorgcentrum Stede Akkers
zelf een zoektocht ondernomen en enkele materialen bijeengebracht in een handige rugzak.
De inhoud van de EHBD-rugzak is bestemd voor iedereen die te
maken krijgt met dementie: mensen met dementie, de kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden, mantelzorgers en
andere belangstellenden.
Dankzij deze rugzak kan je op een anonieme en laagdrempelige
manier heel wat kennis verwerven over dementie. Het kan een
springplank zijn naar informatie, een goed gesprek, een manier
van samen stil te staan bij dementie. Je kan deze rugzak ook
samen met je naasten ‘beleven’.

Met belgerinkel
naar de winkel
De nieuwe actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’
loopt van zaterdag 27 april tot en met zaterdag 1 juni
2019. Met deze actie willen we iedereen aansporen om zich te verplaatsen met de fiets of te voet.
Wij roepen alle Hoogstraatse winkels op om deel
te nemen. Jullie klanten die te voet of met de fiets
komen, maken kans op mooie prijzen. Als ondernemer kan je de prijzenpot mee spijzen door een prijs
ter beschikking te stellen. Ook de stad doet zoals
elk jaar haar duit in het prijzenpotje door een aantal
cadeaucheques te besteden bij de lokale handelaar.
Winkeliers, je inschrijving moet ten laatste op 16
april binnen zijn.

Praktisch:
Schrijf je in via www.hoogstraten.be/belgerinkel of via evenementen@hoogstraten.be.
Meer info: Lotte Van Gulik | 03 340 19 53
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Een plaatsje vrij bij
HOMIVA
Stad Hoogstraten beschikt over verschillende woonvormen. HOMIVA is er daar een van. Maar wat is dat nu
juist? HOMIVA staat voor Hoogstraatse Minder Validen.
HOMIVA is gelegen in de Heilig Bloedlaan 238 te Hoogstraten. Het complex bestaat uit 7 appartementen voor
maatschappelijk kwetsbare personen. Je huurt in het
complex van HOMIVA een 1 of 2-slaapkamerflat waarin
je zelfstandig woont. Om in aanmerking te komen, beschik je over een invaliditeitsattest van minimum 66%
invaliditeit, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid of een inschrijvingsnummer bij het
VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). Inwoners van Hoogstraten genieten voorrang.

Praktisch:
Neem contact op met woonassistent Peggy Van Dijck
03 340 16 00 | www.hoogstraten.be

Je buurt in actie
Wie zich goed voelt in zijn wijk, voelt zich ook goed in zijn
stad. Daarom stimuleren en steuene wij diverse buurtinitiatieven. Welke mogelijkheden zijn er?

• Je straat of buurt in de kijker
Daag je buren uit om creatief aan de slag te gaan en iets te maken om
jouw straat of buurt positief in de kijker te zetten, bv. de mooiste stoel,
een fotowedstrijd, een bebloemingsactie. Daarbij kan er in verschillende leeftijdsgroepen en/of in rubrieken worden gewerkt, bijvoorbeeld
de mooiste, de meest creatieve, de grappigste,… De wedstrijd moet
plaatsvinden in de periode van mei tot en met september. De stad
biedt hiervoor gratis drukwerk en tot vier prijzen aan (met een waarde
van 25 à 30 euro per prijs) voor de winnaars van de wedstrijd. Let op:
je aanvraag dient minstens één maand voor de wedstrijd te worden
ingediend.

KORT
Zet de deuren van je
bedrijf open op de
Open Bedrijvendag
Op de eerste zondag van oktober
zetten grote en kleine Belgische
bedrijven hun deuren open voor
Voka Open Bedrijvendag. Sla de
handen in elkaar en creëer samen
met andere bedrijven in Hoogstraten een HOTSPOT van bedrijvigheid op zondag 6 oktober 2019.
Schrijf jouw bedrijf alvast in voor
Voka Open Bedrijvendag via www.
openbedrijvendag.be/bedrijven/
inschrijven of patrick@openbedrijvendag.be

Praktisch:
Vraag de infofolder aan bij de dienst samenleving, of surf naar
www.hoogstraten.be/creatievebuurt.

• Je straat een speelstraat?
De zomervakantie komt stilaan in zicht, dé tijd van het jaar voor kinderen om buiten te ravotten en te spelen. En wat is er leuker dan spelen
in de eigen buurt of straat? Met een speelstraat kunnen bewoners hun
straat in de zomer omvormen tot het favoriete speelterrein van hun
kinderen. De stad geeft hiervoor geen geld, maar ondersteunt door een
tijdelijk verkeersreglement in te stellen en nadarhekkens met signalisatieborden te leveren.
			

Praktisch:

			
		

Dien je aanvraag vóór 15 mei in bij de dienst samenleving
03 340 19 59 | samenleving@hoogstraten.be

• Subsidies voor jouw buurt
Straten, buurten en wijken kunnen een subsidie voor een buurtfeest
aanvragen. Organiseer samen met je straat of buurt een barbecue,
een petanquetornooi, een volksspelenmiddag, een fietstocht met een
drink,… Tip: vrijdag 24 mei is het weer de ‘Dag van de Buren’, een
uitstekende reden om dat weekend een buurtfeest of een creawedstrijd
te organiseren.

Praktisch

Glasbolmeter
en -peter,
iets voor jou?
23 glasbollen staan verspreid
over onze gemeente. Jammer
genoeg laten sommige mensen
in de buurt van de bollen plastic
zakken, kartonnen dozen en
andere brol achter. Erger jij je
daar ook aan en wil jij je engageren om de glasbol in je buurt
te controleren op netheid? Dan
ben jij misschien wel de geknipte
kandidaat om glasbolmeter of
-peter te worden. Meld je aan op
mooimakers@iok.be of bel 014
57 10 39.

Gratis
tuinhandschoenen
Koop je tijdens de maand april
Vlaco-compost op het recyclagepark, dan krijg je een prachtig
paar tuinwerkhandschoenen
cadeau. Vlaco-compost is een
duurzame bodemverbeteraar,
zorgvuldig gerecycleerd uit
organisch materiaal. Met deze
compost zijn je planten en bloemen beter bestand tegen ziektes
en wateroverlast.

Dien je aanvraag minstens een maand vóór je buurtfeest in bij de
evenementendienst | 03 340 19 53 | evenementen@hoogstraten.be
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BIB

Vernieuwing
bibliotheeksysteem
Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april wordt aan het
computersysteem van de bibliotheek gewerkt. De BiB blijft
alle dagen open, maar niet alle diensten zullen de hele dag
door beschikbaar zijn.

Wat moet je tijdelijk missen?
• Het is de hele week niet mogelijk om van thuis uit te verlengen of na te kijken welke materialen je geleend hebt.
• Je ontvangt tijdens deze week geen herinnerings- of reserveringsberichten.

Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord vóór 15 april 2019 naar de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be of bel even naar 03 340 19 50 om je antwoord door te geven. Je mag maximum één antwoord
per gezin geven. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.

Wat werkt er wel?
• De catalogus blijft de hele week raadpleegbaar.
• De internetcomputers blijven ook alle dagen bruikbaar.
• Je kan boeken of cd’s ontlenen zoals anders.
Heb je vragen of is er iets niet duidelijk? Neem contact op met
BiB Hoogstraten via bibliotheek@hoogstraten.be of 03 314 32
61.

Spice up your life
Tijdens deze workshop krijg je meer informatie over kruiden
en specerijen. Waar komen ze vandaan, hoe herken je kwaliteit, welk effect hebben ze op de gezondheid,... Uiteraard
wordt er ook heel wat geproefd en geroken.
Daarna neem je een vijzel bij de hand om zelf een kruidenmengeling samen te stellen. Zo kan je thuis achteraf je
gerechten een eigen kruidige toets meegeven.

Praktisch:
Bibliotheek Hoogstraten
Donderdag 2 mei om 19.30 uur | 10 euro deelname
Inschrijven: www.hoogstraten.be/vormingbib of in de BiB
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Nieuwe
foto
Vorige fotowedstrijd
Rosette Servaes uit de Van Aertselaerstraat in Hoogstraten heeft
ons een handgeschreven brief
gestuurd, waarin ze de juiste oplossing van de fotowedstrijd heeft
gegeven. De gefotografeerde boerderij bevindt zich in de Moerstraat
64 in Hoogstraten.
Rosette wint een cadeaubon van
Toerisme Hoogstraten. Proficiat!

EXPO

Maak kennis met Maurits Bilcke:
Hoogstratenaar, graficus en dichter!
Maurits Bilcke is een kunstenaar van eigen bodem. In 1913 werd hij
geboren in Hoogstraten in een kunstminnend gezin. Dankzij zijn
bezoeken aan Victor Servranckx (1897-1965), de bekende abstracte
kunstenaar en pionier van de avant-gardekunst in België, ontwikkelde Maurits al op jonge leeftijd een passie voor moderne kunst.

Maurits is voornamelijk gekend dankzij
zijn linosnedes. De interesse hiervoor
kreeg hij van zijn zus, Angèle. Zij gaf
hem het boek ‘De Vlaamse houtsnede’ dat hem inspireerde om de rest
van zijn leven lino’s te maken. Naast
zijn grafisch werk was Maurits ook
een begenadigd dichter. Als culturele
duizendpoot was hij o.a. actief als redactiesecretaris bij de Belgische Radio
en Televisie (BRT), waar hij meewerkte
aan verschillende radioprogramma’s.
Hij publiceerde wekelijkse kronieken in
de krant en was hoofdredacteur van het
radio- en televisieblad Radio- en Televisieweek. Verder publiceerde Bilcke nog
allerlei boeken en gedichtenbundels.
Hij organiseerde ook tentoonstellingen
en gaf verschillende lezingen.
Je kan zijn fantastische lino’s en prachtige gedichten bekijken in het Stedelijk
Museum Hoogstraten van 30 maart tot
en met 23 juni onder de naam ‘Maurits
Bilcke (1913-1993)’. In deze overzichtstentoonstelling tonen wij je een greep
uit het leven en werk van Maurits
Bilcke, waarin je de evolutie binnen de
moderne kunst en zijn zoektocht naar
het abstracte kan zien ontkiemen en
groeien.

TIP
Als je de werking van de druktechniek zelf eens van dichtbij wil beleven kan je op Erfgoeddag op zondag
28 april 2019 tussen 10.00 en 17.00
uur naar het Stedelijk Museum
Hoogstraten komen. Willy Van Nyen
en Jef Verdonck van de Kunstacademie IKO demonstreren het voor je!
Ze gaan aan de slag met eigen
lino’s, maar ook met enkele originele lino’s van Maurits Bilcke.

Praktisch:
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9 | 2320 Hoogstraten
03 340 19 80 | museum@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be/museum
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Terugblik
1. Tijdens het jaarlijkse
vrijwilligersfeest heeft stad
Hoogstraten haar meer dan
350 vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde
op twee opeenvolgende
weekends in Le Cirque en in
lokaal dienstencentrum Stede
Akkers.
2. Heel wat politieke verantwoordelijken van Hoogstraten
namen enthousiast deel
aan ‘Expeditie Zorg’. Dit is
een initiatief van VVSG om
politiekers kennis te laten
maken met de zorgdiensten in
hun stad. Want schrijven aan
een lokaal zorgverhaal start
met een eerste kennismaking!
De politiek verantwoordelijken hielpen een handje mee
in woonzorgcentrum Stede
Akkers, lokaal dienstencentrum Stede Akkers, reden mee
met de handicar, kregen een
rondleiding in de serviceflats
en assistentiewoningen, en
nog veel meer! Van een goede
kennismaking gesproken...

3. Het Stedelijk Museum heeft
een werk op de kop kunnen
tikken van de wereldberoemde achttiende-eeuwse
bloemenschilder Pieter Faes
uit Meer. Je kan het schilderij
bewonderen in het museum,
waar het voortaan deel uitmaakt van de vaste collectie.

16 | INFO’ZINE Hoogstraten 04/2019

1

1

1

2

3

2

GOE
BEZIG
Deze leerlingen van het 6e leerjaar
van Scharrel (Minderhout) gaven zich
vrijwillig op als schoonmaakploeg om
achteraan de carnavalsstoet de serpentines en ander afval op te ruimen.
Feesten en toch een propere straat
achterlaten, een dikke pluim voor
deze leerlingen!
Wil jij ook helpen aan een propere
buurt? Haal je opruimpakket bij de
milieudienst. Of… neem deel aan de
lenteschoonmaak. VVV Hoogstraten
organiseert immers op zaterdag 27
april opnieuw een opruimactie.
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ADVIESRADEN

Jouw mening telt mee
Kom bij een adviesraad

Stad Hoogstraten wil haar burgers graag betrekken bij het beleid.
Daarom doen wij voor bepaalde domeinen beroep op adviesraden.
Deze adviesraden hebben de bevoegdheid om advies uit te brengen
over heel wat onderwerpen.
De adviesraden worden erkend door de gemeenteraad, maar werken
onafhankelijk. De rol van ambtenaren en politici in de lokale adviesraden is om te begeleiden, informeren en luisteren. Beslissingen
nemen blijft uiteraard wel de bevoegdheid van de gemeenteraad of
van het college van burgemeester en schepenen.
Met het aantreden van een nieuw schepencollege moeten ook de
adviesraden worden vernieuwd. De stad is daarom op zoek naar
geëngageerde burgers die hun mening willen delen met anderen en
met de nieuwe beleidsmakers. Misschien ook voor jou het ideale
moment om mee te doen?

Welke adviesraden
bestaan er?
• Dorpsraad
In elk dorp van Hoogstraten is er
een dorpsraad die advies kan geven
over alle onderwerpen die een effect
hebben op de leefbaarheid van de
plaatselijke gemeenschap.
• Adviesraad
Daarnaast zijn er thematische
adviesraden die werken binnen een
bepaalde sector:
- Sportraad
- Mondiale raad
- Jeugdraad
- Verkeersraad
(samengesteld uit afgevaardigden
van dorpsraden)
- Cultuurraad
- Milieuraad
		 (samengesteld uit afgevaardigden
van belangengroepen)
- Ouderenraad
- Landbouwadviesraad
		 (samengesteld uit afgevaardigden
van belangengroepen)

• Beheersorgaan
Diverse Hoogstraatse instellingen
worden bestuurd door een beheersorgaan. We hebben er drie:
- Bibliotheekbeheersorgaan
- Museumraad
- Beheersorgaan GC Hoogstraten (Gemeenschapscentrum)

Wie mag erbij?
Voor zowel de dorpsraden als de meeste thematische adviesraden en beheersorganen geldt dat volgende personen er
deel van uitmaken:
- afgevaardigde(n) per vereniging
- individuele personen die zich kandidaat stellen en als expert of ervaringsdeskundige gecoöpteerd worden.

Wanneer gaan de nieuwe
adviesraden van start?
De verschillende adviesraden en
kandidaten worden in de loop van 2019
volgens de statuten opnieuw samengeroepen en opnieuw samengesteld. De
kandidaten en verenigingen ontvangen
hiervoor nog een uitnodiging.

Nog vragen?
Omdat de reglementering rond adviesraden geen lichte kost is, houden we
deze toelichting duidelijk en beknopt.
Wie nog vragen heeft of graag de volledige tekst van de toepasselijke besluiten leest, kan contact opnemen met een
van de begeleidende ambtenaren.

In een adviesraad – zoals hier de jeugdraad – wordt soms pittig gediscussieerd.

Praktisch :
dienst cultuur en vrije tijd | 03 340 19 84 – info@hoogstraten.be
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Stad Hoogstraten zet in op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening voor de burgers van Hoogstraten. Daarvoor doen wij een beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Wij zijn op zoek naar (m/v):

Verpleegkundigen

(niveau C3-C4 en BV1-BV3) en zorgkundigen (niveau C1-C2)

Functie:
Als verpleegkundige of zorgkundige bied je een kwaliteitsvolle dienstverlening
aan elke bewoner van woonzorgcentrum Stede Akkers en dit binnen een enthousiast en professioneel team van medewerkers.

Technisch beambte groen
(niveau E1-E3)

Functie:
Als arbeider in de groendienst werk je mee aan het onderhoud van groen en
natuur in de gemeente.
Enkele voorbeelden van taken: onderhoud beplanting, grafdelven, onderhoud
wegbermen en grachten.

Administratief medewerker
(niveau C1-C3)

Er wordt een algemene wervingsreserve voor administratief medewerker aangelegd. Dit is een generieke functie, die van toepassing is voor alle afdelingen en
diensten van de stad, waar administratief medewerkers ingezet worden.

Functie:
Als administratief medewerker verleen je ondersteunende diensten voor de organisatie en draag je bij tot een vlotte administratieve werking. Je verzorgt specifieke dienstverlening over je eigen materie aan de burger waarbij je klantvriendelijk
handelt met respect voor de specifieke wet- en regelgeving. Op deze manier
garandeer je een kwaliteitsvolle dienstverlening naar interne en externe klanten.
Je werkt nauw samen met de collega’s binnen je team en met andere interne en
externe diensten.

Kandidaatstelling

Is het je droom
brandweerman
te worden?

Grijp je kans
Want Hulpverleningszone
Taxandria gaat op zoek naar
50 vrijwillige brandweermannen en -vrouwen voor
brandweerposten Arendonk,
Ravels, Turnhout, Vosselaar,
Kasterlee, Beerse, Merksplas,
Rijkevorsel, Hoogstraten,
Meerle en Baarle-Hertog.
Brandweerman of -vrouw, dat
word je niet zomaar. Je wordt
het omdat je gedreven bent
om andere mensen te helpen.
Je maakt deel uit van een
hechte ploeg waar teamgeest
centraal staat. Want voor,
tijdens en na elke interventie
ga je voor elkaar door het
vuur.
Goesting gekregen en wil je
meer weten? Schrijf je dan
in voor één van de zonale
infosessies in brandweerpost
Hoogstraten:
- donderdag 18 april om
19.00 uur
- zondag 12 mei om 10.00 uur
Inschrijven kan via de website www.hvztaxandria.be.

Stel je kandidaat door een motivatie met curriculum vitae te versturen naar:
College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden vind je op www.hoogstraten.be/vacatures
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Samen maken we onze straten en buurt proper!
V.V.V. Hoogstraten en stad Hoogstraten roepen iedereen op om mee te doen aan de
grote lenteschoonmaak van onze stad!
De stad zorgt voor handschoenen, hesjes, grijpers, afvalzakken en een welverdiende
lekkernij!

Inschrijven bij:

www.hoogstraten.be/properhoogstraten
afval@hoogstraten.be | 03 340 19 43 of 03 340 19 39

