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BESTE LEZER,

Open, verbindend, duurzaam en transparant. Met deze kernwaarden vat
het schepencollege van Hoogstraten de legislatuur 2019-2024 aan. Duurzaamheid is daarbij de rode draad. Met een flinke scheut ambitie streven
we ernaar om ons beleid te koppelen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties . Dat is niet niks. Het betekent dat we ons
steeds afvragen of onze beslissingen ervoor zorgen dat we evolueren naar
een duurzamer samenleving, zowel in Hoogstraten als erbuiten. Of om het
nog anders te zeggen, dat we enkel beslissingen nemen die ervoor zorgen
dat we voor onze kinderen aan een leefbare wereld bouwen.
We stellen ons beleidsplan graag aan je voor op de openbare vergaderingen van de dorpsraden die vanaf februari plaatsvinden in alle dorpen van
Hoogstraten. We nodigen je hierop van harte uit. Onderaan dit voorwoord
vind je de data en de locaties. Meer nog, we willen je ook van harte uitnodigen om de komende jaren deel te nemen aan onze adviesraden. Wat is
er mooier dan vanuit persoonlijk engagement, al dan niet geruggesteund
door een vereniging, goede ideeën en een frisse impuls aan te brengen?
En … een bijdrage te leveren aan een aangename stad.
We streven naar verbinding. Samen kunnen we immers een beter antwoord bieden aan de talrijke uitdagingen voor het groeiende Hoogstraten.
Wij als stadsbestuur engageren ons om naar jou te luisteren. We willen
burgerparticipatie en – inspraak sterker maken in onze stad. Door het versterkenvan onze adviesraden (ouderen-, jeugd-, cultuurraad, enz….) willen
we dat jouw visie steeds aan bod komt in onze besluitvorming.
Een goede participatie van jou aan ons beleid begint uiteraard met een
open en transparante communicatie. Dit begint met een goede toegankelijkheid in meerdere betekenissen van het woord. Daarnaast willen wij je
correct informeren en informatie op maat aanbieden via het medium dat je
zelf verkiest, of het nu online is of gedrukt. Bovendien willen we dat doen
in een aantrekkelijke vorm, die aangenaam is om te lezen. Daarom hebben
we – als eerste stap - dit Info’zine al in een nieuw en fris kleedje gestoken.

“Wij
engageren
ons om naar
jou te
luisteren.”

Marc Van Aperen, burgemeester
Faye van Impe, schepen van jeugd, onderwijs en samenleving

Data en locaties van de openbare dorpsvergaderingen:
• Dinsdag 5 februari: Meersel-Dreef (Zaal ‘De Zevenster’)
• Dinsdag 5 maart: Meer (Refter ‘De Meerpaal’)
• Dinsdag 12 maart: Meerle (Parochiecentrum ‘Ons Thuis’)
• Donderdag 21 maart: Wortel (refter ‘De Wijsneus’)
• Maandag 1 april: Hoogstraten (Stadhuis - ‘De Welgezinde’)
• Maandag 8 april: Minderhout (‘t Markenhof)
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Proper
Hoogstraten
AFVALBESTRIJDING

Op 14 januari is in Hoogstraten is het team van Proper Hoogstraten gestart. De medewerkers van Proper Hoogstraten gaan zwerfvuil en sluikstort ruimen op toeristische routes, op speelpleinen, op de schoolroutes, op bedrijventerreinen en bij jou in de buurt. Ze houden onze stad netjes. Want … iedereen woont graag in een propere buurt.
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Samen pakken we
sluikstort en zwerfvuil aan
aan Paterspad, Wortel-Kolonie, Bosuil
en Lage Rooy,… Maar er zitten ook
een aantal locaties bij midden in het
centrum.

Een proper Hoogstraten, dat is de
uitdaging. Een gezamenlijke uitdaging!
Zowel het stadsbestuur als de afvalophaaldiensten als iedere individuele
burger moeten elke dag samen voor een
schone stad zorgen. Want een aangename en schone omgeving is belangrijk
voor het welbevinden van de burgers en
voor de uitstraling van onze stad.
Het Proper Hoogstraten-team bestaat
uit medewerkers van stad Hoogstraten, samen met personeelsleden van
Natuurwerk. Natuurwerk is een vzw die
inzet op sociale tewerkstelling. Ze is
werkzaam in het landschapsonderhoud
en is gevestigd in Wortel. De aanwezigheid van Natuurwerk in Hoogstraten is
een groot pluspunt, want mensen die in
het normale arbeidscircuit moeilijk een
plaats vinden (zogenaamde doelgroepwerknemers) kunnen hier terecht. Voor
hen is mobiliteit vaak een hinderpaal
om een gepaste job te kunnen vinden in
een uitgestrekte plattelandsgemeente
zonder een sterk uitgebouwd openbaar
vervoer.

Camera
Voor de bestrijding van sluikstorten
zet Hoogstraten een permanente,
verplaatsbare camera in. Deze camera
wordt geplaatst op locaties die regelmatig te kampen hebben met sluikstort
en wordt onzichtbaar opgesteld, zodat
gevoelige locaties 24 uur op 24 in
het oog gehouden kunnen worden en
daders gemakkelijker geïdentificeerd
kunnen worden. Ondertussen zijn de
eerste vaststellingen reeds gedaan.
Daders die gevat worden riskeren een
boete van 250 euro.
De afgelopen jaren hebben we alle
locaties waar veel sluikstort voorkomt
in kaart gebracht. Dit leverde een lijst
op van 24 prioritaire locaties die wij
extra in het oog houden. Veelal zijn dit
afgelegen locaties, waar de permanente
sociale controle beperkt is, denk maar

Deze camera kan bovendien ook ingezet worden voor toezicht op andere
overlastproblematieken of criminele
feiten. Bijvoorbeeld op locaties die
gevoelig zijn voor wildplassen zoals
de Peperstraat. Of voor extra toezicht
bij bepaalde evenementen, zoals
Hoogstraten in groenten en bloemen.

Sensibiliseren en handhaven
Naast de inzet van een bewakingscamera en het team Proper Hoogstraten
blijft Hoogstraten ook op de volgende
punten inzetten:
• Sensibiliseren en opruimen
Als onze stadsdiensten iets
vaststellen, grijpen zij dadelijk
in, maar de helpende handen van
onze burgers zijn goud waard!
Samen opruimen en mensen in
de omgeving die tonen dat wij
Hoogstraten netjes willen houden
is een sterk signaal. Het is fijn
te mogen vaststellen dat inwoners, scholen en verenigingen
spontaan acties ondernemen om
buurten op te ruimen of sensibiliserende bordjes plaatsen. De
stad stelt hiervoor graag ondersteunend materiaal ter beschikking.
Samen met IOK Afvalbeheer
stimuleren we ook scholen en bedrijven om zelf actie te ondernemen. Scholen kunnen deelnemen
aan ‘Operatie Proper’. Hiermee
engageren ze zich om binnen hun
school en in hun omgeving te
werken aan zwerfvuil.
• Infrastructuur
Wij kijken ook kritisch naar onze
infrastructuur. Straatvuilbakken
komen enkel te staan op plaatsen
waar ze thuishoren, zoals picknickplaatsen of dorpscentra. Op
andere locaties geldt het motto
‘Afval hoort hier niet thuis, dus
neem het terug mee naar huis’.
Hoogstraten neemt deel aan een
coachingstraject van IOK Afvalbeheer voor de opmaak van een
veegplan en vuilnisbakkenplan.

Zo kunnen we straatvuilbakken op
de meest efficiënte manier plaatsen.
We stellen ook vast dat de locaties
van een aantal glas- of afvalcontainers aantrekkelijk zijn om extra
afval te dumpen. Onze sluikstortcamera toont dat er niet enkel
afval wordt gedumpt, maar dat
eveneens zakken met oude kleding
worden meegenomen. Ook dit is
niet toegelaten. Daarom plaatste
de stad op verschillende locaties
(Het Lak in Meer, de Mouterijstraat
in Hoogstraten) ondergrondse containers. Is de container vol en kan
je je afval niet achterlaten? Dan kan
je dit melden bij de milieudienst
via afval@hoogstraten.be of vul
een meldingsformulier in op onze
website.
• Handhaving
Bij elk aangetroffen sluikstort
proberen wij de dader te identificeren. Alle inbreuken worden
doorgegeven aan de politie. Als een
sluikstorter wordt betrapt, rekenen
wij naast de GAS-boete ook de
opruimkosten aan.

TotaalaanWil jij ook meewerken aan
een ‘proper Hoogstraten’?
Geef je op als zwerfvuilvrijwilliger
en ontvang het nodige materiaal
om aan de slag te gaan. Je bepaalt
zelf waar, wanneer en hoe vaak je
zwerfvuil inzamelt.
Ga je liever niet alleen op pad?
VVV Hoogstraten organiseert
dit voorjaar opnieuw een lenteschoonmaak in de aanloop van
de opening van het toeristisch
seizoen. Noteer alvast zaterdag
27 april in je agenda of neem deel
aan een actie van een vereniging
in je buurt.
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Ortense - Chris Verbist en Nancy Bastiaenssen
Sinds 13 januari 2019 loopt in Stedelijk Museum Hoogstraten de tentoonstelling ‘Ortense’ met tekeningen, grafiek en keramiek van Chris Verbist en Nancy Bastiaenssen. Beiden
geboren midden jaren ‘60, beiden leerkracht in IKO, beiden hebben ze een passie voor
kunst en een passie voor verhalen! We geven de kunstenaars hier het woord:

Chris Verbist
Natuurlijk hebben deze planten, net
zoals Virginie, nooit bestaan. Ik verzon ze
zelf en heb ze in beeld gebracht in een
collectie etsen. Ze zijn gedrukt met
koperplaten op papier dat ik zelf
verouderd heb zodat het lijkt alsof de
etsen 150 jaar oud zijn. Hopelijk slaag ik
erin om elke bezoeker van onze tentoonstelling mee te nemen in mijn verhaal.
Ik heb zelf enorm genoten van het hele
proces…”

“Ik heb een grote interesse in het
verleden. Vooral de periode van een
dikke eeuw geleden. Soms denk ik dat ik
in de verkeerde eeuw geboren ben. Die
interesse en mijn grote liefde voor de
natuur leidden tot een project waarin
fictie en werkelijkheid met elkaar
verweven worden. Ik kroop in de huid
van Virginie Van Meerbeeck, in mijn
verbeelding een dame die leefde in
de tweede helft van de 19e eeuw. Ze
kweekte
planten
en
maakte
didactische prenten en etsen die ze gebruikte in haar lessen plantkunde. Deze
etsen zouden dan, samen met fossielen
en planten op sterk water, gevonden zijn
in een oude koffer op een zolder ergens in
Hoogstraten.”

Nancy Bastiaenssen
“Ik ben een verhalenmens. Mijn
behoefte om te tekenen komt uit de nood
om verhalen te vertellen. Ik hou ook van
geschiedenis en misschien nog meer
van geschiedenis over geschiedenis: de
manier waarop de verhalen over ons
verleden veranderen naargelang de
verteller. De verhalen die onderbelicht
werden omdat ze niet van belang waren
voor de verteller, die interesseren me het
meest.”

“Ik vertrek vanuit bestaande beelden,
moviestills, krantenfoto’s, posters uit mijn
jeugd. Door ze te tekenen en bij elkaar te
plaatsen probeer ik ze uit hun context te
halen. Het is een manier om mijn eigen
geschiedenis te vatten en om mijn gedachten te ordenen, vragen te stellen
bij wat ik zag en wat ik nu zie. De naam
‘Ortense’ is een mooie bindende factor
voor onze werken. Een mooie naam, met
een hint naar het verleden en naar de
natuur.”

Meer info:
Tentoonstelling ‘Ortense’ | 13 januari tot 24 maart 2019
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten | www.hoogstraten.be/museum | 03 340 19 80
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Jaarverslag

2018

De stad Hoogstraten zet volop haar schouders onder
de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties (SDG’s), samen met 43 andere Vlaamse steden
en gemeenten. De 17 ambitieuze doelstellingen dagen
iedereen uit om samen te werken aan een duurzame
toekomst voor onze planeet: overheid, bedrijfsleven,
burgers, enz.
Het nieuwe stadsbestuur wil haar beleid enten op deze
duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarom hebben we
ervoor gekozen om deze ontwikkelingsdoelen ook in dit
jaarverslag als rode draad te nemen. Als gemeente kunnen
we niet op alle 17 doelen dezelfde impact hebben. Maar we
kunnen toch op heel wat domeinen belangrijke realisaties
voorleggen.

Wij bieden u graag een overzicht.

Een gezonde geest in een
gezond lichaam

Kansen voor alle
kinderen
Het project Kinderen Eerst, dat inzet op kinderarmoede, is in 2018 aangevuld met de start van
een bovenlokaal overleg rond gezinsarmoede.
Samen met vijf andere gemeenten streven we
naar een gezamenlijke visie en concrete aanpak. De aanpak van kinderarmoede gebeurt in
overeenstemming met de werking van het Huis
van Kind. Concrete hulp zoals Pampers & Co en
de begeleiding van onze gezinsondersteuners
worden verder uitgebouwd.
Het bestrijden van armoede heeft ook te maken
met bewustwording. Om onze kinderen bewust
te maken dat sommige kinderen in België het
niet breed hebben, speelden de leerlingen van
het vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen
in maart een inleefspel, waarbij ze een dag lang
werden ondergedompeld in de leefsituatie van
een kind in armoede.

Onder de naam ‘Goei
Geburen’ startten we met
een buurtzorgnetwerk in
de deelgemeenten Meerle
en Meersel-Dreef. Heel wat
vrijwilligers engageerden
zich om voor hun bejaarde
buurtbewoners vrijblijvend
kleine taakjes te gaan
uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld
om het uithalen van de post,
boodschappen doen, het gras
eens afrijden, enz…
Iedereen is welkom op de
Koffiekrantmomenten in Hoogstraten, Meerle en Meersel-Dreef.
Samen gezellig en gratis de krant lezen en een babbeltje doen
bij een lekere kop koffie.

Hoogstraten zet zich actief in om mensen met dementie zo lang
mogelijk, en met kwaliteit van leven, thuis of in eigen buurt te laten
wonen. In 2018 stelden we een referentiepersoon dementie aan, die
binnen onze stad het aanspreekpunt is voor alle vragen met betrekking tot dementie. Mantelzorgers en familieleden van personen met
dementie kunnen lotgenoten ontmoeten in de Hoogstraatse familiegroep (jong)dementie van Alzheimer Liga Vlaanderen.
Geestelijke gezondheid is even belangrijk als lichamelijke gezondheid. Door de ondertekening van het charter tegen pesten heeft het
stadsbestuur van Hoogstraten zich samen met scholengemeenschap
Markdal, de Hoogstraatse basisscholen, de politiezone Noorderkempen, het JAC en de Opvoedingswinkel geëngageerd om pesters geen
kans te geven. Er werd ook een samenwerking met De Lijn opgezet
om pestgedrag te voorkomen tijdens het schoolvervoer.

Een leuke vakantie voor
elk kind
Nooit eerder had de Hoogstraatse jeugd een zo ruime
keuze uit het vakantieaanbod van de stad. We bieden
kinderen en jongeren een leuke tijd aan via Vlieg-UiT,
speelpleinwerking en dagkampen.
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Samenwerken voor
duurzame energie

Waardig werk
voor iedereen

De eindmeet is stilaan in zicht voor de uitbreiding van industrieterrein
De Kluis. Dit nieuwe terrein met een netto-oppervlakte van 42 ha wordt
een prototype van een duurzaam bedrijventerrein. Het wordt het eerste
bedrijventerrein in Vlaanderen waar een warmtenet wordt geïnstalleerd.
De bedrijven die er zich vestigen, zullen in de toekomst hun energie dus
betrekken van duurzame energiebronnen.

Hoogstraten is een welvarende stad met een
laag werkloosheidspercentage. Veel Hoogstraatse
bedrijven hebben het niet makkelijk om bekwame medewerkers te vinden. Daarom organiseerde
de stad, in samenwerking met Rijkevorsel en
Merksplas, een grote jobbeurs in de Rabboenizaal van het Spijker. Niet minder dan 700
geïnteresseerden kwamen kennismaken met het
jobaanbod in onze regio.

Binnen het Agro Energie Netwerk, wordt gratis energieadvies geboden
aan land- en tuinbouwbedrijven, zowel individueel als in groep.
Andere Hoogstraatse ondernemers kunnen gebruik maken van gratis
energieadvies van het stadsbestuur van Hoogstraten.

Niet iedereen vindt even gemakkelijk werk. Onze
stad doet ook inspanningen om waardig werk te
bezorgen aan zogenaamde doelgroepmedewerkers. Daarom sloten we een samenwerking af met
Merksplas om Natuurwerk vzw het landschapsonderhoud in Wortel- Kolonie en Merksplas-Kolonie
te laten doen. Zo komen we tot een beter onderhoud van deze sites en geven we bovendien de
kans om arbeidsritme op te doen aan mensen
die verder af staan van de reguliere arbeidsmarkt.

JAARVERSLAG Hoogstraten 2018
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Goede ingrepen in
wegen en pleinen
Bij de heraanleg van het Van Aertselaerplein moesten veel
belangen met elkaar verzoend worden: niet alleen moesten
fietsers er veiliger langs kunnen rijden, de buurtbewoners
droomden van een aangenaam plein met wat groen, de
handelaars behielden graag hun parkeerplaatsen. Na de
heraanleg is het Van Aertselaerplein opnieuw een belangrijk
verkeersknooppunt met een veiligere afwikkeling voor alle
verschillende verkeersstromen.

Mondiale
samenwerking
Hoogstraten en haar stedenbandpartner
Za-Kpota (Benin) bouwden in 2018 verder aan
een betere toekomst. In mei mochten we een
delegatie van ambtenaren uit Za-Kpota
begroeten. In het najaar gingen acht
Hoogstraatse jongeren op inleefreis. Dat was
voor hen een onvergetelijke ervaring. Ze
bereidden zich gedurende maanden voor op hun
trip en zamelden fondsen in voor de oprichting
van een educatieve cinema. Tijdens hun verblijf
in Za-Kpota vroegen ze aandacht voor de
rechten van vrouwen, kinderen en jongeren. Hun
ervaringen schreven ze neer in een blog, die je
nog steeds kan raadplegen.
Meer info
www.hoogstraten.be/jongereninleefreis
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Heerlijk wonen
Het is belangrijk dat de kernen van al onze deelgemeenten blijven bloeien en bruisen. Daarom zetten
wij al jaren in op dorpskernvernieuwing. Voor het
project Meerle, Ons Dorp werd de eerste bouwaanvraag goedgekeurd in oktober 2018 en de werken
aan de vroegere jongensschool zijn ondertussen
gestart. In het vernieuwde gebouw worden nieuwe
lokalen gecreëerd voor jeugdhuis Den Dorpel, jeugdbeweging Chiro en kinderopvang Stekelbees.

© pierre Verbaeten

Na een traject van meer dan 10 jaar zijn ook de
werken begonnen voor de herbestemming van het
klooster in Meer. De oude historische gebouwen
worden gerestaureerd om er een lokaal dienstencentrum te vestigen. Daarnaast komen er nieuwe woningen en kantoren. In Minderhout werden bewoners en
verenigingen op een infomarkt geconsulteerd over
een nieuwe visie op het dorpscentrum.

Toeristische troeven
uitspelen

Een duurzame stad heeft respect voor haar erfgoed.
De uitdagende restauratie van de toren en beiaard
van de Sint-Katharinakerk is in zijn eindfase. De
beiaard is gerestaureerd en uitgebreid met vier
nieuwe basklokken. Ondertussen staat de kerkhaan
alweer in al zijn glorie te blinken in het topje van
de toren. Helemaal op het einde van 2018 kregen
we het geweldige nieuws dat de Vlaamse overheid
fondsen heeft toegezegd voor de restauratie van
het kerkschip en het interieur. Deze werken zullen
aanvangen in 2020.

Hoogstraten telt talloze wandel- en fietsroutes om volop te
kunnen genieten van ons mooie landschap. Op 5 september 2018
werd het vernieuwde fietspad langs de Mark officieel ingefietst
door de Hoogstraatse gemeenteraad. Deze mooie toeristische
fietsroute werd heraangelegd over het ganse traject van Meer tot
aan de Nederlandse grens in Meersel-Dreef. Het fietspad werd ook
verbreed zodat fietsers elkaar makkelijker kunnen kruisen.

JAARVERSLAG Hoogstraten 2018
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Kindvriendelijk
Hoogstraten
Met grote trots nam Hoogstraten in 2018 het label ‘kindvriendelijke
stad’ in ontvangst. Dit label wordt toekend aan steden en gemeenten die de rechten van het kind, zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag, als basis nemen voor hun beleid in de komende
zes jaren. Samen met de jeugdverenigingen van Hoogstraten en
andere partners uit het middenveld hebben de Hoogstraatse stadsdienten jarenlang gewerkt aan acties om dit label te verdienen.
Eén van de meest opvallende acties was het oktobernummer van
Info’zine dat volledig door de Hoogstraatse jeugd in elkaar werd
gebokst.

Milieu en mobiliteit
Op 22 april 2018 mocht Fabrik Elentrik voor het
eerst van stal. In de weken erna reed Fabrik Elentrik
rond door heel Hoogstraten om pop-upcafés te
houden in de wijken. Fabrik Elentrik is een oude
camper die volledig gerenoveerd werd tot het popup energiecafé van Hoogstraten dat de Hoogstratenaren informeert over energiebesparing, hernieuwbare energie, renovatie en alle premies die daarmee
verband houden.

© judith Dirven

In de schoolomgeving van Minderhout en
Meer werkten de school, ouders en kinderen
samen initiatieven uit om te zorgen voor meer
ruimte en bewegingsvrijheid om te fietsen en
stappen. Dit project, School-Straten genaamd,
leidde tot een pakket maatregelen op maat
van de scholen, waaronder de introductie
van een schoolstraat in Minderhout en een
fietsstraat in Meer.
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Verkeersveilige stad
In 2016 tekende het stadsbestuur met volle overtuiging het
SAVE-charter. Samen met de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) namen wij ons voor om een verkeersveilige
stad te maken. Via een stappenplan werden de nodige maatrgelen
ingevoerd. Op 25 juni 2018 ontvingen we uit handen van het OVK
het SAVE-label. Dit label maakt duidelijk dat Hoogstraten de verkeersveiligheid consequent vooraan plaatst en hieraan blijft werken.

JAARVERSLAG Hoogstraten 2018
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Michiel Van Opstal, de
nieuwe stadsdichter
van Hoogstraten
Met veel trots stellen we de nieuwe stadsdichter van Hoogstraten aan je voor! De
jonge Michiel van Opstal (26) nam op Gedichtendag de poëtische fakkel over van Daan
Janssens. Daan zorgde de afgelopen twee jaar voor de nodige lyrische injecties in
Hoogstraten. Michiel zal op die teneur verder gaan.
Nagelbijtend was de selectievergadering.
Vier dichters van divers pluimage stelden
zich kandidaat voor de functie van stadsdichter Hoogstraten. Iedere kandidaat
presenteerde een bloemlezing van twee
eerdere werken en twee originele werken
in het kader van het stadsdichterschap.
Daarnaast probeerden ze allemaal een
duidelijke visie en motivatie te schetsen over waarom zij je het beste kunnen
meenemen op een poëtisch avontuur.

Onze dank gaat uit naar Daan Janssens
voor zijn geleverde werk de voorbije jaren
en we wensen Michiel veel succes in zijn
nieuwe functie.

Praktisch
Cultuurprijsuitreiking
Zaterdag 9 februari om 19.30 uur

Uiteindelijk viel de keuze op Michiel Van
Opstal, een geboren en getogen Hoogstratenaar die momenteel in Antwerpen
vertoeft. Michiel slaagt er met zijn werken
in om je vanaf de eerste zin mee te trekken
in zijn gedichten en werpt zeer prikkelende beelden op die je fantasie in werking
zetten. Zijn eerlijke poëzie overvalt je en
neemt je mee, iets wat de jury zeer kon
pruimen. Zoals Michiel het zelf prachtig
verwoordde in zijn motivatiebrief:

GC Hoogstraten – Rabboenizaal Spijker

den buiten
de velden liggen braak
afgekapte maïsstengels staan
als oudgele graven
in modderige sporen
reflecteert een uitgeperste
hemel
de beesten beven in het slib
een moederkoe werpt haar kind
het kalf trilt op stro en dampt
het knikt, hijgt, hoest
en drinkt biest
een beetje verder smeult
de nageboorte op het beton
de ochtend haalt de nacht in
het pasgeboren kalfje
ligt in een kruiwagen
de nek slapjes over de rand
de boer voert de dood
langzaam langs het erf
een bescheiden parade

“Een gedicht als schoudermassage na een
dag zakken beton aan te sleuren, een vers
als accupunctuurnaald die het pijnlijke
even blootlegt en het terstond doorprikt,
een zinsnede zo verrukkelijk dat je hem wil
opdienen als carpaccio.”
Michiel zal de komende twee jaar werk
maken van een poëtischer Hoogstraten.
Zijn eerste officiële optreden als stadsdichter vindt plaats tijdens de cultuurprijsuitreiking. Daar nemen we meteen afscheid
nemen van Daan Janssens, de afscheidnemende stadsdichter. Een unieke kans om
deze twee dichters samen aan het werk te
zien! Iedereen meer dan welkom!

foto: Marlies Vangelder
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De Week tegen Pesten
Van 22 februari tot 1 maart vindt ‘De Week tegen Pesten’ plaats.
Kies samen kleur tegen pesten, want pesten is nooit oké. Ook de
Hoogstraatse scholen sluiten zich hierbij aan. De spandoeken die
momenteel in Hoogstraten hangen, werden ontworpen door
leerlingen van scholengemeenschap Markdal.
Met STIP IT - waarbij we4 stippen op onze hand zetten - maken we
samen een krachtige vuist tegen pesten.

Cultuur
in de bloemetjes

Meer info: www.kieskleurtegenpesten.be

Zaterdag 9 februari om 19.30 uur
Ieder jaar verzamelt de Cultuurraad de knapste culturele
evenementen en personen van het voorbije jaar. Op zaterdag
9 februari om 19.30 uur zet de Cultuurraad drie laureaten in de
bloemetjes en mag één persoon of vereniging zich een jaar lang
kronen tot winnaar van de Cultuurprijs! Kom samen met ons
vieren. Het is immers een speciale editie: we nemen afscheid
van de voorzitter van de Cultuurraad, de aftredende schepen en
de eerste stadsdichter, we verwelkomen de nieuwe schepen én
de nieuwe stadsdichter.

Praktisch
Cultuurprijsuitreiking
Zaterdag 9 februari om 19.30 uur
GC Hoogstraten - Rabboenizaal Spijker

Vier onze
sportkampioenen
van 2018
In 2018 zijn er opnieuw fantastische sportprestaties
geleverd door inwoners van Hoogstraten of leden van
Hoogstraatse verenigingen. De kampioenen van 2018
worden op 16 februari 2019 om 18.30 uur gehuldigd in
het GC Hoogstraten (Rabboenizaal Spijker). Wie wordt de
sportvrouw, sportman, sporttiener, sportploegen sportverdienste 2018 van de stad Hoogstraten?
Schrijf in vóór 12 februari via het online inschrijfformulier op www.hoogstraten.be/inschrijven. De deuren gaan
open om 18.00 uur, de huldiging stdartstipt om 18.30 uur,
gevolgd door een receptie.
Info | sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be
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Vrijwillig bijzitten
tijdens de verkiezingen?
DAT KAN
Wil je eens meemaken wat het is om als bijzitter te zetelen tijdens
de verkiezingen van zondag 26 mei 2019? Stel je tot 28 februari
kandidaat op één van volgende manieren:
- Kom persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken.
- Mail naar bevolking@hoogstraten.be en vermeld je naam, adres
en geboortedatum.
Wat is de taak van een bijzitter?
In elk bureau wordt de voorzitter geholpen door bijzitters. Zij nemen onder andere de identiteitskaarten aan, controleren de kiezerslijsten, stempelen de oproepingsbrieven af en helpen de kiezers in het stemhokje.
Als bijzitter moet je op de verkiezingsdag aanwezig zijn van 7
uur tot 16 uur. Daarvoor ontvang je een kleine vergoeding, een
broodjesmaaltijd, koffiekoeken en drank.

Leer een mensenleven redden
Om de hulpverlening bij hartfalen in onze stad te verbeteren,
vragen wij je hulp. Via de AED-toestellen en de tussenkomst
van vrijwilligers kan een mensenleven gered worden. De stad
organiseert daarom in samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten opleidingen om te leren reanimeren en defibrilleren:
• Maandag 11 februari 2019 van 18.45 tot 22.30 uur
• Dinsdag 19 maart 2019 van 18.45 tot 22.30 uur
• Maandag 29 april 2019 van 18.45 tot 22.30 uur
Waar? Rode Kruis Lokaal, Slommershof 18, 2320 Hoogstraten
Inschrijven kan via 03 340 19 11 | onthaal@hoogstraten.be
Binnenkort wordt een nieuwe AED (automatische externe
defibrillator) in dienst genomen in Wortel-Kolonie. Deze vind
je aan de oude boerderij, Kolonie 41, nabij bezoekerscentrum
De Klapekster.

Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stuur uw antwoord vóór 20 januari 2019 naar de
communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één antwoord per gezin mailen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.

Samen
inburgeren
zoekt
vrijwilligers
Hoogstraten telt heel wat nieuwkomers; mensen
uit de hele wereld. Daar zijn ook vluchtelingen bij.
Om hun integratie te bevorderen, zijn we op zoek
naar enthousiaste medewerkers die zich willen
inzetten voor één of enkele van onze werkingen.
Maak je gemakkelijk contact met andere mensen
en spreek je goed Nederlands? Engageer je dan
om:
• één of enkele keren per maand samen op stap
te gaan in Hoogstraten en regio.
• nieuwkomers wegwijs te maken in Hoogstraten
(diensten, winkels, enz.) en mee te zoeken naar
een zinvolle dag- of vrijetijdsbesteding.
• samen te zoeken naar een geschikte woonst.
Geïnteresseerd?
Er is een infomoment voorzien op maandag 18
februari om 20.00 uur in het stadhuis, Vrijheid 149
te Hoogstraten. Kom vrijblijvend kennismaken.

NIEUWE

FOTO

Vorige fotowedstrijd
Jan Hendrickx heeft gezien dat bovenstaande foto genomen is aan
het oude rusthuis van Hoogstraten. Daarmee heeft Jan de fotowedstrijd gewonnen. Van harte proficiat. Hij mag een cadeaubon gaan
afhalen bij Toerisme Hoogstraten.

Praatpunt
Anderstaligen die al wat Nederlands kunnen
spreken, zijn ook welkom bij Praatpunt. Dit elke
woensdag van 19.00 tot 21.00 uur in de refter van
de gemeentelijke basisschool te Hoogstraten.
Behalve in de schoolvakanties. Ook Praatpunt
zoekt nog extra vrijwilligers.
Meer info
Stadsbestuur Hoogstraten - dienst samenleving |
samenleving@hoogstraten.be | 03 340 19 59
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JOBSTUDENTEN

Hoogstraten zoekt
jobstudenten
Stad Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doen wij een beroep op gemotiveerde en betrouwbare jobstudenten.

Woonzorgcentrum Stede Akkers

Jobstudenten groendienst

Voor de maanden juli, augustus en
september zoeken wij:
- Studenten zorgkundige en verpleegkundige voor het zorgteam en het
dagverzorgingscentrum.
- Studenten kinesitherapeut of ergotherapeut voor het paramedisch team.
- Jobstudenten voor het team schoonmaak en logistiek. Voor deze taken is
geen specifieke opleiding vereist.

Voor de maanden juli, augustus en
september zoeken we jobstudenten
voor het onderhoud van parken en
plantsoenen.

Algemene vereiste: 16 jaar zijn of worden in 2019.

Recreatiecentrum De Mosten
Voor het voorseizoen (mei en juni) en de
maanden juli, augustus en september
zoeken wij:
Redders
Je bezit het diploma Hoger Redder en
een bewijs dat je het voorbije jaar de
verplichte bijscholing hebt gevolgd.

Algemene vereiste: 16 jaar zijn of worden in 2019.

Sportdienst
Lesgever buurtsport
Voor het uitwerken en begeleiden van
sportactiviteiten op woensdagnamiddag in de wijk Venhoef tijdens de paasen zomervakantie 2019. Beschikbaar op
woensdagnamiddag (13.30-16.30 uur) in
de Paasvakantie en/of zomervakantie
(ook mogelijk voor enkele woensdagen).
Studenten of afgestudeerden in een
sportrichting genieten de voorkeur.
Algemene vereiste: 18 jaar zijn of worden in 2019.

Ontdek de
Hoogstraatse bedrijven
De nieuwe website ‘Beleef Hoogstraten’ laat je kennismaken met
de meer dan 200 handelszaken in
Hoogstraten. De website werd ontwikkeld door UNIZO, in samenwerking met de stad. Naast portretten
van de Hoogstraatse winkels, vind
je er ook info over evenementen
en parkeermogelijkheden.
www.beleefhoogstraten.be

Ben je leraar?

Haal je kaart in de BiB
Met de nieuwe lerarenkaart krijgen
leerkrachten op heel wat plaatsen
korting op hun toegangsticket of
mogen ze gratis binnen, ideaal om
je lessen en schooluitstappen optimaal voor te bereiden.
Ben je leraar, haal dan je lerarenkaart af in de hoofdbibliotheek,
Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten.

Jobstudenten EHBO
Bij voorkeur studenten die een medische studierichting (verpleegkunde,
geneeskunde) volgen of houder zijn van
een brevet, uitgereikt door het Vlaamse
Rode Kruis.
Jobstudenten onderhoud
Voor deze taken is geen specifieke
opleiding vereist.
Jobstudenten inkom (kassa)
Voor deze job moet je reeds minstens 1
jaar gewerkt hebben als jobstudent op
De Mosten.
Algemene vereiste: 18 jaar zijn of worden in 2019.
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Interesse? Vul vòòr 15 maart het formulier in dat je vindt op www.hoogstraten.be/
werkenalsjobstudent. Indien nodig voeg je een attest of brevet toe als bijlage.

Stad Hoogstraten is op zoek naar twee nieuwe collega’s:

Coördinator stadsontwikkeling
(niveau A1a-A2a-A3a)
Functie
• Je staat in voor de werking en de organisatie van de dienstverlening van de stad Hoogstraten op gebied
van ruimtelijke ordening, vergunningen en adviezen.
Profiel
• Je beschikt over een masterdiploma of gelijkgesteld, in een richting waarbij cursussen stedenbouw,
ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning of milieu aan bod kwamen.
ofwel
• een bachelordiploma of gelijkgesteld, in een richting waarbij cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning of milieu aan bod kwamen;
en je hebt minimum 4 jaar relevante beroepservaring binnen de sector stadsontwikkeling;
en je slaagt in een niveau- of capaciteitstest afgenomen door een selectiebureau voorafgaand aan de
selectieprocedure.

Projectmanager
(niveau B1-B2-B3)
Functie
• Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor de aansturing van het ontwerp en de globale coördinatie van
één of meerdere bouw- en/of infrastructuurprojecten.
• Je verzorgt de communicatie met de verschillende betrokken partijen en staat in voor de afstemming
met alle diverse stakeholders en aspecten.

Profiel
• Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkgesteld.
• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in het ontwerpen, uitwerken of opvolgen van bouw- en/of wegenisprojecten.

Voor beide functies:
• Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van onbepaalde duur.
• We leggen een wervingsreserve aan voor een periode van twee jaar.
Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor één van deze boeiende functies door vóór 15 februari 2019 een motivatiebrief met
curriculum vitae en een kopie van je diploma 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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“ Een vakantiegevoel.
voor elk kind,
ook in 2019”
VAKANTIE

Onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’
bundelen wij het opvang- en vrijetijdsaanbod van de stad Hoogstraten voor kinderen
en jongeren tussen 3 en 15 jaar. Samen met
de animatoren en externe organisatoren
streven wij naar een TOPvakantiegevoel
voor elk kind.

Vlieg-UiT in de paasvakantie
Tijdens de paasvakantie vliegen we er
weer op uit naar de leukste plekjes in
Hoogstraten en omstreken! Er is een aanbod
voor klein zoals het dansende dierenbos,
poppentheater, op bezoek bij de koeboer.
En een aanbod voor iets oudere kinderen,
zoals het naaiatelier, film, indoorskiën, Bobbejaanland,…

Speelpleinwerking in de
zomervakantie
De speelpleinwerking gaat – net zoals de vorige jaren – door in de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten. Elke week heeft een
bepaald thema, elke dag krijgt een subthema. Kinderen die zich graag verkleden in
het gekozen thema, moeten zich zeker niet
inhouden! In de zomer van 2019 kan er 7
weken gespeeld worden op het speelplein.

Dagkampen in krokus-, paasen zomervakantie
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INSCHRIJVE
N
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4 FEBRUARI
OM 18
VIA TICKETG .00 UUR
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In 2019 worden er meer dagkampen georganiseerd dan ooit. In de kleine vakanties
zijn er enkel kampen voor kinderen van de
lagere school. Tijdens de zomervakantie zijn
er ook kleuterkampen. De kampen organiseren we in samenwerking met Play & Sport,
Goodlife Cablepark, Wakasa en de Hoogstraatse tennisclubs.

Va k a n t i et

Meer info: d
ienst
03 340 19 78 cultuur en vrije tijd
| vlieg@hoo
gstraten
www.hoogs
trat
vakantie-in-h en.be/
oogstraten

