INFO’
ZINE
maar t 2019

Samen werken aan duurzaam voedsel

INHOUDSOPGAVE

INFO'ZINE
maart 2019

Werkten mee

Hoofdredactie: Guy Muësen
Lay-out:
Jos Cools
Redactie: Britt Sterkens, Katrien Van den
Bossche, Peggy Van Dijck, Jan
Desoete, Piet Van Deun, Leen
Martens, Heidi Goossens, Ingrid
Brosens, Jan Verlinden, Ronny
Pijpers, Jasmin Paulussen, Karen
Kustermans, Brent Blockx

In deze editie
P. 4

OogstStraten.
Een lokale voedselstrategie
voor Hoogstraten

V.U. Marc Van Aperen

Noodhulp

P. 16

Brand/Dringend ziekenvervoer 100/112
Politie 101
Politie administratie 03 340 88 00
Brandweerkazerne
Niet-dringend ziekenvervoer
en administratie 03 314 32 11
Hidrosan (riolering) 0800 90 300
Anti-gifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten 03 482 46 06

Onze cuttuur- en
sporthelden van 2018
P. 18

Wachtdiensten
Dokters 014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969
Apothekers 0903 99 000

Wij begeleiden je bij
energiebesparing en de
juiste energiekeuzes

Zitdagen
Pensioenen
2de dinsdag van de even maanden
van 09.00 tot 11.30 uur
Personen met een handicap
FOD Sociale Zekerheid
elke 2de woensdag van 09.30 tot 10.30 uur
Defensie
elke 3de dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
(enkel op afspraak 0800 333 48)

en verder ...
2

Inhoudstafel en colofon

4

OogstStraten

6

Wonen

8

Toerisme

Vragen

10

BiB

Administratief centrum | Vrijheid 149,
2320 Hoogstraten | 03 340 19 11
info@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be

14

Gezondheid

16

Terugblik: cultuurprijzen - sportlaureaten

18

Energiebesparing

20

Openbare dorpsraden

2 | INFO’ZINE Hoogstraten 03/2019

Beste lezer,
Zoals je in dit voorwoord al vaker kon lezen, heeft dit schepencollege zich tot doel gesteld om Hoogstraten een duurzame toekomst te
geven. Duurzaamheid wordt vaak vereenzelvigd met een proper milieu en met schone energie. Maar er zijn nog zoveel meer aspecten
aan een duurzame stad.
Denken we bijvoorbeeld maar eens aan de voedselproductie. Een
zeer belangrijke activiteit voor Hoogstraten. Wij zijn de wereldstad
van de aardbei, maar er worden hier heel wat meer voedingswaren
geproduceerd, van fruit tot groenten, van aardappelen tot kruiden.
En natuurlijk onze veehouderij. Daarnaast zijn er heel wat mensen
bezig met de verwerking van voedsel. Ze maken gebak, bier, snoepgoed, enz… Tenslotte is er de befaamde Hoogstraatse gastronomie:
onze horeca die deze heerlijke voedingsproducten op tafel brengen.

Ook jij bent welkom
om aan OogstStraten
mee te werken
Voor iedereen die met voeding bezig is in Hoogstraten, zijn we
gestart met een voedselstrategie. De manier waarop we voedsel
produceren en consumeren heeft een belangrijke impact op onze
omgeving en onze maatschappij. In een voedselstrategie gaan we
op zoek naar een manier om dat voedselsysteem in onze stad te
verduurzamen. Doorheen heel de keten willen we winsten halen op
gebied van gezondheid, milieu, economie en toerisme, cultuur, enz.
Onze Hoogstraatse voedselstrategie is geschreven voor en door
Hoogstratenaren. Ze is tot stand gekomen door samenwerking.
Burgers, beleidsmakers, bedrijven en organisaties zetten de neuzen
in dezelfde richting en hielden samen de pen vast om de toekomst
van voedsel in onze stad uit te tekenen.
Als stadsbestuur zetten we met volle overtuiging onze schouders
hieronder. Onder de naam OogstStraten bieden we een platform aan
voor duurzame voedselinitiatieven in onze gemeente. OogstStraten
bindt de mooie initiatieven die we al hebben aan elkaar en geeft
versterking door nieuwe acties op te zetten. Iedereen die mee heeft
geschreven, gedacht en gewerkt binnen dit traject wens ik hartelijk
te danken. Wij gaan hier hopelijk de komende jaren met succes aan
blijven samenwerken. Lees alles over OogstStraten op pagina’s 4 en
5. Ook jij bent welkom om aan OogstStraten mee te werken.
Katrien Brosens,
Schepen van Ondernemen
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Stad Hoogstraten organiseert onder de noemer OogstStraten een kruisbestuiving met lokale
voedselproducenten, voedingsbedrijven en consumenten en organisaties die dagelijks met
voedsel bezig zijn. Daarvoor is een website in het leven geroepen en vinden op regelmatige basis doe- en denkavonden plaats. Want het voedsel van de toekomst is duurzaam voedsel.
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LOKALE VOEDSELSTRATEGIE

samen op weg naar duurzaam voedsel
Voedsel heeft opnieuw een centrale
plaats in onze samenleving. Steeds
meer mensen hebben interesse in de
productie van hun eten en drinken.
Hoogstraten is een belangrijke producent van voedsel. Iedereen kent de
wereldberoemde aardbei, maar wist je
dat er in Hoogstraten ook heel wat ander fruit en groenten wordt geteeld? En
dat er tal van voedselproducten worden
ontwikkeld, gaande van chocolade tot
een eigen Hoogstraatse gin? De productie en consumptie van voedsel heeft
een belangrijke impact op onze omgeving, de maatschappij en de wereld.
Dat besef dwingt ons om er bewuster
mee om te gaan. Ook in Hoogstraten.

OogstStraten

Stad Hoogstraten wil daarom – samen
met producenten, consumenten en
handelaars – nadenken over hoe het
voedselsysteem duurzaam veranderd
kan worden en welke acties daarvoor
nodig zijn. Er is met name nood aan een
lokale voedselstrategie. We bundelen
de krachten ‘van Wortel tot Meer’ en
zorgen ervoor dat Hoogstraten kan blijven oogsten, het liefst op een schone
manier. Daarom is het platform OogstStraten opgericht, dat op 18 februari
2019 aan de pers werd voorgesteld.
Als stad kunnen we een belangrijke motor zijn voor een lokaal en duurzaam
voedselsysteem. OogstStraten creëert
een stad waar de volgende generaties trots op zijn. We willen met onze
voedselstrategie winst maken op alle
gebieden: van gezondheid tot samenleving, milieu, economie en toerisme,
onderwijs en cultuur. Hoe werken we
aan duurzame landbouw in een gezonde omgeving? Hoe verbinden we onze
streekidentiteit met lokaal voedsel? Hoe
leggen we contacten tussen de producent en consument? Hoe verbinden we
mensen door middel van voedsel? Hoe
zorgen we ervoor dat onze consumenten meer voeling krijgen met voedsel?
Er zijn in Hoogstraten reeds heel wat
acties aan de gang van mensen en organisaties die bewust met voedsel omgaan. Deze acties willen we verbinden,
enerzijds door ze in de kijker te zetten
op de website www.oogststraten.be.
Anderzijds willen we met onze voedselstrategie een antwoord bieden op ver-

schillende vragen. Zo bieden we een
platform voor kennis en inspiratie voor
iedereen die mee wil werken aan nieuwe voedselinitiatieven. Het zet de neuzen van iedereen in dezelfde richting.

• VOEDSEL VERBINDT
Door lokaal en gezond voedsel toegankelijk te maken voor iedereen,
verbinden we producenten en consumenten, jong en oud, arm en rijk.

Samen met producenten, consumenten en
handelaars willen we nadenken over hoe het
voedselsysteem duurzaam veranderd kan worden
en welke acties daarvoor nodig zijn.
Het traject voor
Hoogstraten

In de loop van 2018 is reeds samen
met verschillende betrokkenen in
Hoogstraten een nagedacht over wat
een voedselstrategie voor onze gemeente moet betekenen. Deze groep
bestond uit individuen die vanuit een
persoonlijk engagement en overtuiging met voedsel bezig zijn en bedrijven en organisaties die nu reeds
initiatieven nemen. We formuleerden
vijf gemeenschappelijke thema’s voor
voedselinitiatieven en de positieve
impact die we daarbij willen bereiken.

• VOELING MET VOEDSEL
De consument gaat bewust om met
voedsel en kan dit zelf individueel of in groep verbouwen. Daarbij weet hij wat nodig is om zijn
eten duurzaam en gezond te telen.

Praktisch:
www.oogststraten.be
Dienst duurzame ontwikkeling
03 340 19 23

• ECONOMIE EN ECOLOGIE
Door bijeenkomsten voor kennisdeling en ontmoeting brengen we
een dialoog op gang en werken we
aan een duurzame landbouw in een
gezonde omgeving. De stad zal initiatieven ondersteunen die impulsen
geven aan een duurzame landbouw.

Doe mee. Denk mee.
Oogst mee.

• STREEKIDENTITEIT
De naam Hoogstraten moet straks
bekend staan als een sterk merk
op het gebied van kwaliteitsvol
en duurzaam voedsel. Dat doen
we door Hoogstraatse specialiteiten in kaart te brengen en in te
zetten op de promotie hiervan.

OogstStraten is het platform waar
je met al je initiatieven en ideeën
over voedsel in Hoogstraten welkom bent. Wil je graag aansluiten en meedoen met de doe- en
denkavonden
over
voedselinitiatieven
in
Hoogstraten?

• TOEGANG TOT VOEDSEL
Door de consument gemakkelijkere
producten te laten kopen bij de lokale
producent, krijgt ieder meer respect
voor lokaal voedsel. Lokaal voedsel
moet meer aanwezig en zichtbaar
zijn in de supermarkt of winkel.

Heb je zelf een initiatief? Dan ben
je meer dan welkom! Alle initiatieven die bijdragen aan OogstStraten, behoren tot onze ‘Hoogstraatse oogst’.
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WONEN

De Vlaamse
renovatiepremie is
vernieuwd
Ben je van plan om werken uit te voeren
aan je woning? Ga dan vooraf na voor
welke werken je een premie kan aanvragen en wat de voorwaarden zijn. Zo
kan je de werken optimaal spreiden en
weet je aan welke technische vereisten
bijvoorbeeld je dakisolatie moet voldoen
om voor een premie in aanmerking te komen.
Op de website www.premiezoeker.be
krijg je het meest volledige overzicht van
de mogelijke premies die je kan krijgen
voor de werken die je wil uitvoeren.
De vroegere verbouwingspremies van
het Agentschap Wonen-Vlaanderen, nl.
de verbeterings- en aanpassingspremie
en de renovatiepremie, maakten het voor
de verbouwer niet altijd makkelijk om de
juiste keuze te maken. Daarom heeft de
Vlaamse Regering de verbeterings- en
renovatiepremie samengevoegd tot één
overkoepelende renovatiepremie.
Je kan nog voor vier renovaties een
premie aanvragen: voor je dak, buitenschrijnwerk, bouwschil en technische
installaties (verwarming, sanitair en
elektriciteit). Je kan telkens 20% van je
factuur aan subsidies krijgen met een
maximum van 2.500 euro per categorie.
In totaal kan je dus een premie van maximaal 10.000 euro opstrijken.
Er blijft ook nog een aanpassingspremie
bestaan - uitsluitend voor 65-plussers die zich specifiek richt op bepaalde woningaanpassingen.
De wijzigingen verlopen in volgende fasen:
• Vanaf 1 februari 2019 kan je de nieuwe
renovatiepremie aanvragen.
• De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan je nog aanvragen
tot en met 31 mei 2019.
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• Voor
woningaanpassingen
voor
65-plussers kan je vanaf 1 juni 2019
een aanvraag indienen:
o ofwel voor de nieuwe aanpassingspremie
o ofwel voor de overkoepelende renovatiepremie

Praktisch:
www.premiezoeker.be/ | www.vlaanderen.be/nl/
bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-voor-renovatie

Asbest verwijderen - nu of nooit!
Vraag je subsidie aan voor het ophalen van asbestgolfplaten
De aanwezigheid van asbest in en rond
woningen houdt gezondheidsrisico’s in.
Ook in Hoogstraten zijn er nog te veel
gebouwen waarvan de daken en gevels
bestaan uit asbestcementleien of -golfplaten. Hoogstraten en IOK Afvalbeheer maken werk van een versnelde afbouw van
asbest, het is nu ook mogelijk om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen.

Wat kost het?*
nu 30 euro/stuk
vanaf twee: 20 euro

Containers
normale prijs 930 euro

nu 170 euro/container 2 sets bescherming, bestaande
uit een stofmasker, een overall
en handschoenen

Extra PBM set

7 euro

Hoe werkt het?
Na levering van al het materiaal ontvang
je een brochure met tips om het asbest
veilig te verwijderen en jezelf en je gezin
te beschermen. Je zorgt zelf voor de verwijdering van het hechtgebonden asbest
en bergt het op in de plaatzak of container. Dan maak je een afspraak en komt IOK
Afvalbeheer de asbesthoudende materialen bij je thuis ophalen.

2 sets bescherming, bestaande
uit een stofmasker, een overall
en handschoenen

Plaatzakken
normale prijs 80 euro

Een stofmasker type P3, een
tyvec overall en handschoenen

*Plaatsing en ophaling zijn in de prijs inbegrepen

Kleine hoeveelheden asbest mogen gratis naar het recyclagepark
Uiteraard kan je via het recyclagepark in Hoogstraten ook steeds kleine hoeveelheden
asbest gratis afleveren. Per gezin en per jaar is dit 200 kg hechtgebonden asbest (golfplaten, leien…).
Controleer zeker op www.iok.be/asbest of je asbest zelf mag/kan verwijderen.
Je kan ook altijd contact opnemen met een erkende firma.

Praktisch:
www.iok.be/asbest | afvalbeheer@iok.be | 041 56 27 75

Het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en
verhuur van woningen in een nieuw jasje vanaf 2019
Bied je een woning, appartement of studio,… te koop of te huur aan? Dan heb je
een energieprestatiecertificaat (EPC) nodig. Dit document is verplicht sinds 2018
en geeft een indicatie van hoe energiezuinig een woning is. Vanaf januari ziet het
EPC er heel anders uit.
Zo krijgt een woning met dit nieuwe EPC
nu een label, zoals we dat kennen van de
elektrische toestellen. A+ is een zeer energiezuinige woning, maar F is ondermaats.
Dankzij het visuele label kunnen woningen makkelijker vergeleken worden. Handig voor wie op huizenjacht gaat!
Op het EPC staan er nu ook concrete aanbevelingen die je op weg helpen om je
woning energiezuiniger te renoveren en
meldt het EPC van eengezinswoningen

ook een kostenraming. Zo kunnen potentiële kopers of verbouwers een inschatting maken van hun mogelijke investeringskosten.
Als je je woning wenst te verkopen of
verhuren en nog over een geldig EPC beschikt, hoef je geen nieuwe EPC te laten
maken. Een EPC is sowieso tien jaar geldig.
Ben je alvast benieuwd hoe jouw woning
scoort, dan kan je dit via de Woningpas alvast nakijken!

Praktisch:
https://woningpas.vlaanderen.be
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TOERISME

Bezoek de Scheldebrouwerij
Dit jaar bestaat de Scheldebrouwerij in Meer 25 jaar. En dat moet uiteraard gevierd worden! Samen met ‘3 in de klok’ organiseert Toerisme Hoogstraten een aantal geleide bezoeken in de brouwerij. Je hebt daarbij de keuze uit een de luxe- of lightarrangement.
Graag vooraf inschrijven.
• De Scheldebrouwerij
luxe-arrangement

• De Scheldebrouwerij
light-arrangement

De brouwer leidt je hoogstpersoonlijk
rond in de brouwerij. ‘3 in de klok’ laat
je 3 bruisende bieren proeven. Het bezoek wordt afgesloten met een stevige
maaltijd in het centrum van Hoogstraten: een luxehamburger met frietjes (vegetarisch ook mogelijk). Uiteraard wordt
hierbij ook nog een bijpassend bier geserveerd. Dit arrangement kost 32 euro.

Na een rondleidingdoor de brouwer, laat
‘3 in de klok’ je drie speciaalbieren proeven. Dit arrangement is zonder maaltijd.
Voor de ‘light’versie betaal je 19 euro.
Een bezoek aan de brouwerij is mogelijk op 16 maart, 17 maart, 13 april, 14
april, 29 juni of 30 juni. Elk bezoek start
om 13.30 uur bij de Scheldebrouwerij.

Gegidste zondagswandelingen in Merksplas-Kolonie
Elke 2de en 4de zondag van de maand
vertrekt er om 14.00 uur een gids aan
Bezoekerscentrum ‘Kolonie 5-7’ in
Merksplas-Kolonie voor een begeleide
wandeling.
De wandelingen worden georganiseerd
door het Land van Mark & Merkske,
een samenwerkingsverband tussen
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau. Een wandeling doorheen
het natuurdomein duurt telkens 2 uur.

Elke 4de zondag van de maand wordt
je op de Kolonie 5-7-wandeling ondergedompeld in de leefomgeving van de
landlopers.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelname kost 5 euro en is ter plaatse contant
aan de gids te betalen.

Elke 2de zondag van de maand wordt
het Vagebondjespad gelopen, een cultuurhistorische wandeling doorheen
hetlandlopersdomein van Merksplas.

Praktisch:
Toerisme Hoogstraten | toerisme@hoogstraten.be | 03 340 19 55
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Winterse Bierwandeling

Welkom in
Hoogstraten!

Tijdens de Winterse Bierwandeling kan je onze bekende culinaire fietsroute combineren met de bierwandeling. Je kan genieten van drie Hoogstraatse
troeven: een prachtige wandeling, pittig streekbier en Kempens krachtvoer.
Wat frisse lucht opsnuiven en de conditie op peil houden. Naar buiten dus!

Zondag 28 april

De Winterse Bierwandeling is één van de initiatieven van OogstStraten, het
platform voor de Hoogstraatse voedselstrategie (zie pag. 4 en 5). Je kan de
wandeling op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag mee komen wandelen.
Ze loopt nog tot en met zaterdag 20 april. Twee dagen vooraf reserveren bij
Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk.

Kom op zondag 28 april van 12 tot 17 uur
meefeesten tijdens de opening van het
toeristische seizoen in Hoogstraten. Na
de succesvolle editie van 2018 zullen
de festiviteiten zich dit jaar opnieuw
centraliseren op het Begijnhof. Laat je
zeker verrassen door dit totaalspektakel
en noteer alvast de datum in je agenda.

Praktisch:
Toerisme Hoogstraten | toerisme@hoogstraten.be | 03 340 19 55

• Verschillende Hoogstraatse producenten presenteren hun ambachtelijke
producten die naar goede gewoonte
ook geproefd mogen worden.
• Beleef de Mondiale Markt! Neem deel
aan een gratis workshop of geniet
vanop het Fair Trade-terras van de optredens.
• Ook de Laermolen opent zijn deuren en serveert je traditiegetrouw
ambachtelijke smoutebollen én een
streepje muziek. Wie graag vanaf het
Begijnhof naar de Laermolen gaat,
kan gebruik maken van de huifkar.
• Het is op 28 april ook Erfgoeddag.
Het Stedelijk Museum geeft dan een
overzicht van het grafische werk en de
dichtkunst van Hoogstratenaar Maurits Bilcke.. De Hoogstratenaar was
een dichter, kunstcriticus en kunstenaar die prachtige lino’s maakte. Wil
je weten wat een lino is en hoe het
gemaakt wordt? Willy van Nyen en Jef
Verdonck van Kunstacademie IKO demonstreren dit voor je.
Je merkt het: er is heel wat te beleven. Je
bent méér dan welkom!

Praktisch:
Zondag 28 april 2019
12.00 tot 17.00 uur
Begijnhof Hoogstraten

INFO’ZINE Hoogstraten 03/2019 | 9

BIB

Jeugdboekenweek

‘Mijn vuilbak’ gaat online!
In deze geanimeerde lezing krijg je van Kristof D’hanens
van Appstublieft een blik op de nabije toekomst, waarin vuilbakken op het internet zitten, je het licht van je
woonkamer met je smartphone dimt en tegen je huisrobot praat. Hij illustreert dit alles met een pak leuke video’s.

Praktisch:
Bibliotheek Hoogstraten
Woensdag 20 maart om 20.00 uur | 3 euro inkom
Inschrijven: www.hoogstraten.be/vormingbib

Tijdens de Jeugdboekenmaand vieren we dit jaar de
vriendschap. Je vindt vrienden in alle soorten en maten: goede vrienden, verre vrienden, Facebookvrienden, vrienden voor heel even of voor altijd,... Wij gaan
in de BiB op zoek naar allerlei vormen van vriendschap:
• De kinderen van het derde leerjaar gaan in de plaatselijke BiB op zoek naar vriendschap aan de hand van
een ganzenbord. De winnaars van het spel krijgen
een heuse BiBmedaille.
• Ook zorgen de leerlingen van IKO voor een aangepaste inkleding van de jeugdafdeling in de hoofdbibliotheek. Ben je benieuwd waartoe dit leidt? Kom dan
zeker eens een kijkje nemen.
• Om onze jeugdlezers wegwijs te maken in het uitgebreide aanbod vriendschapsboeken, kunnen ze in
onze volledig vernieuwde catalogus themalijsten per
leeftijd terugvinden.

Praktisch:
Bibliotheek Hoogstraten
1-31 maart 2019 | www.hoogstraten.bibliotheek.be
www.jeugdboekenmaand.be
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Lezing:
Wat moet ik nu
geloven, dokter?
Is een glaasje rode wijn per dag nu wel of niet gezond? Doet
wekelijks joggen meer schade dan helemaal niet sporten?
Dokter Hendrik Cammu legt uit wat de rol is van voeding
voor onze gezondheid en onze levensverwachting.

Praktisch:
Bibliotheek Hoogstraten
29 maart | 20.00uur
Inschrijven: www.hoogstraten.be/vormingbib
Prijs: 2,50 euro voor leden van de Gezinsbond of de
KVLV | 3 euro voor niet-leden

BERICHTEN

Waag je kans bij Defensie
Onze nationale strijdkrachten zoeken dit jaar 2035 nieuwe
medewerkers, waarvan er minstens 250 voorzien zijn voor de
provincie Antwerpen. Heb jij al nagedacht of je een loopbaan
wil uitbouwen bij Defensie? Maak dan een afspraak op de zitdag van Defensie, waarbij we op het stadhuis kandidaat-sollicitanten ontvangen. We mikken op laag- en hooggeschoolde jongeren tot 33 jaar. Elke derde dinsdag van de maand
houdt adjudant-chef Johan Dullens zitting in het stadhuis
van 13.00 tot 16.00 uur. Maak wel op voorhand een afspraak.

Praktisch:

Leren werken met
computer of tablet

• Maak een afspraak via 02 443 09 46 of 0473 65 77 17
• Informatie over solliciteren bij Defensie vind je op de
websites www.mil.be of www.werkenbijdefensie.be.
• Of bel naar het gratis informatienummer 0800 33 348

Swa wint
wereldtitel met
zebravink

Digidak staat garant voor cursussen in een prettige
en ontspannen sfeer. Heb je nog nooit met een computer of tablet gewerkt en wil je het toch graag leren?
Wil je meer weten over internet, Facebook, fotobewerking en het gebruiken van een smartphone? Schrijf
je dan in voor de verschillende gratis cursussen die
door Digidak in Hoogstraten worden georganiseerd.
De meeste initiaties bestaan uit 3 lessen van telkens
3 uurtjes. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Dit
kan tijdens de volgende inschrijfmomenten:
Kom langs tijdens de inschrijfmomenten:
• Maandag 25 maart, 13.30 – 16.30 uur
Oude school Meerle, Gemeenteplein 3
1ste verdieping boven de turnzaal
• Vrijdag 29 maart, 9.00 – 12.00 uur
Bibliotheek, Lindendreef 1b, Hoogstraten
• Maandag 1 april, 13.30 – 16.30 uur
Oude school Meerle, Gemeenteplein 3
1ste verdieping boven de turnzaal
• Vrijdag 5 april, 9.00 – 12.00 uur
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten

GOE
BEZIG

Hoogstraten heeft een
wereldkampioen in
huis. De zebravink van
Swa Janssens uit Meer
behaalde op het wereldkampioenschap voor
siervogels in het Nederlandse Zwolle de gouden
medaille. Aan Swa, die
dagelijks drie uur in zijn
vogelhok doorbrengt om
zijn vogels te voederen
en trainen, wensen
wij een welverdiende
proficiat.
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BERICHTEN

Bezoek de
Sint-Katharinakerk
vanaf 28 april

Doe mee aan

belgerinkel
De jaarlijkse actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’
loopt dit jaar van zaterdag 27 april tot en met zaterdag 1 juni 2019. De actie is een samenwerking tussen de stad en UNIZO. Klanten van de winkeliers in
Hoogstraten kunnen dan weer met een spaarkaart
prijzen winnen, op voorwaarde dat ze met de fiets
of te voet komen.

Vanwege de restauratiewerken aan de kerk en de daarmee gepaard gaande daling van het aantal bezoekers, beginnen de
kerkwachters van de Sint-Katharinakerk hun werkjaar pas op
zondag 28 april 2019. Op donderdag 28 maart 2019 komen de
kerkwachters bijeen voor een startbijeenkomst, waarbij de nodige afspraken zullen worden gemaakt voor het nieuwe werkjaar.

Praktisch:
Meer info is te verkijgen bij Jef Versmissen
0479 01 41 12

Wij doen een warme oproep aan de Hoogstraatse
winkeliers en handelaars om aan de actie deel te
nemen. Jullie kunnen ook de prijzenpot weer spijzen door een prijs ter beschikking te stellen. Ook
de stad doet haar duit in het prijzenpotje door een
aantal cadeaucheques te besteden bij de lokale
handelaar.

Praktisch:
Schrijf je nu in via:
www.hoogstraten.be/belgerinkel
evenementen@hoogstraten.be
03 340 19 53
Inschrijven tot 16 april 2019.

Camera tegen
sluikstort levert
resultaten op
Voor de bestrijding van sluikstort en zwerfvuil zet Hoogstraten sinds kort een permanente, verplaatsbare camera in. De
beelden zijn van uitstekende kwaliteit en de nummerplaten
van de sluikstorters zijn duidelijk te lezen, ook ’s nachts. Er
zijn reeds diverse overtredingen vastgesteld en de overtreders hebben een waarschuwing gekregen. In de nabije toekomst zullen overtredingen steevast met een boete worden
bestraft. Hierover zijn de nodige afspraken gemaakt met de
lokale politie. Wij bedanken de inwoners die zwerfvuil en
sluikstort melden aan onze diensten via het meldingsformulier op de website (www.hoogstraten.be/meldingen).
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STEL JE KANDIDAAT
VOOR DE MUSEUMRAAD
Heb je interesse in het lokale erfgoed of in kunst? Dan is
misschien de museumraad iets voor jou! De museumraad
is een overlegorgaan van het Stedelijk Museum van Hoogstraten en vergadert vier keer per jaar. De vergadering wordt
voorgezeten door de schepen van cultuur.
Je kan je individueel kandidaat stellen of als vertegenwoordiger van een vereniging die betrokken is bij de werking
van het museum, kunst of het lokale erfgoed. De museumraad bestaat bestaan uit zeven leden van de politieke fracties en zeven leden uit het culturele veld. Enkel de leden
afkomstig uit het culturele veld hebben stemrecht.

Praktisch:
Wens je je kandidaat te stellen voor de nieuwe
museumraad, meld je dan aan via e-mail op
museum@hoogstraten.be. Je kan ook een brief
sturen naar Stedelijk Museum Hoogstraten,
Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten. Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 1 april 2019.

ZOLANG ARMOEDE BESTAAT,
IS ER GEEN ECHTE VRIJHEID.
NELSON MANDELA

Inleefweek armoede
Over armoede spreken is één ding, maar het zelf ervaren is nog
iets anders. Stad Hoogstraten organiseert daarom van vrijdag
22 tot en met vrijdag 29 maart een inleefweek rond armoede.
Doe je mee? Wat staat er je te wachten?
Wie de uitdaging aangaat, neemt zich voor om één week rond te
komen met een budget van iemand die in armoede leeft. Dat wil
zeggen dat je die week slechts 60 euro ter beschikking hebt voor
een volwassen persoon en 20 euro voor een kind. Met dat budget moet je alle uitgaven weten te beredderen: je maaltijden, je
verplaatsingen, je ontspanning. Geen simpele opdracht.
Wil je hiervoor toch uit je luie zetel komen? Kom dan naar het
infomoment op woensdag 6 maart om 19.00 uur in de Feftig,
het lokaal van ’t Ver-Zet-je (Gelmelstraat 50, 2320 Hoogstraten).

Meer info: 03 340 19 80

BE-Alert

houdt je op de hoogte van noodsituaties
Vroeger was er in ons land een netwerk van 570 sirenes actief. Deze sirenes verwittigden de bevolking bij eventuele
noodsituaties. Sinds 1 januari 2019 is het sirenenetwerk niet meer actief in België. Het Crisiscentrum heeft ervoor
gekozen om te investeren in een modern alarmeringskanaal voor de burger, namelijk BE-Alert. BE-Alert is ook in
Hoogstraten actief.
Dankzij BE-Alert kunnen we de bevolking te alarmeren in heel het land en is het mogelijk om diverse boodschappen
duidelijk te communiceren via SMS of een gesproken bericht. Het afgelopen anderhalf jaar is BE-Alert bijna 50 keer
met succes ingezet bij reële noodsituaties. Momenteel zijn er 503.000 adressen geregistreerd en zijn er 456 gemeenten aangesloten. Bovendien is het via BE-Alert mogelijk om alle aanwezigen in één bepaalde zone (bijvoorbeeld het
grondgebied van Hoogstraten) een sms te sturen, ook als ze niet geregistreerd zijn.
Wil je ook geregistreerd worden op BE-Alert en verwittigd worden als er zich in je buurt een noodsituatie voordoet, surf
dan naar www.be-alert.be en schrijf je in.
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GEZONDHEID

Doe mee met ‘Lekker Actief’
De gemeentelijke ouderenraad en ouderenverenigingen organiseren ‘Lekker
Actief’. Gedurende 12 weken komen de
deelnemers samen op vrijdag tussen
10.00 en 11.30 uur voor een groepsactiviteit. Daarnaast kan je ook individueel
aan de slag gaan met stappen én een
krachttrainingsprogramma op jouw
maat.
Zo kan je werken aan een persoonlijke
doelstelling in functie van gezonde
voeding. Met de beweegwekker worden
de deelnemers gestimuleerd om hun
zitgedrag te doorbreken.

Praktisch:
Vanaf 22 maart 2019
Polyvalente zaal Sportoase, Katelijnestraat 31, 2320 Hoogstraten
Prijs: 15 euro | Inschrijven bij 03 315 88 26 (maandag- en donderdagvoormiddag)
Meer info: dienst samenleving | 03 340 19 59 | samenleving@hoogstraten.be

week van de Keigezonde Kempen

Van 1 tot en met 7 maart 2019 is er ‘De
‘Week van de Keigezonde Kempen’. Ter
gelegenheid hiervan staan we even stil
bij gezond gedrag in ons gezin. Veel
gezinnen hebben wel de intentie om
thuis gezond(er) te eten en leven, maar
hebben het te druk. De actieweek neemt
je terug naar de basis van een gezond
evenwicht; niet veel van alles, maar van
alles een beetje.

Praktisch:
www.huisvanhetkindhoogstraten.be
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Het Huis van het Kind Hoogstraten doet
ook mee. Eén van onze initiatieven in
Hoogstraten is ‘de gezonde brooddoos’.
Alle kinderen tot en met 12 jaar, of
hun mama of papa, kunnen van 1 tot 8
maart op een aantal plaatsen gratis een
brooddoos of appelbox afhalen. Je krijgt
er ook een flyer bij met tips en ideeën
over gezond eten, en over hoe je deze
brooddoos kan vullen.

Betere hulp
bij hartfalen
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. Door een gerichte plaatsing van AED’s en
door burgers in te schakelen bij de hulpverlening kunnen wij de overlevingskans bij hartfalen aanzienlijk verhogen. Hoogstraten heeft immers een uitgebreid grondgebied en de aanrijtijden voor de hulpdiensten zijn soms lang.

Word EVapp-vrijwilliger
Om de hulpverlening bij hartfalen te
verbeteren, vragen wij jouw hulp. Via
de AED-toestellen en de tussenkomst
van vrijwilligers kan een mensenleven
gered worden. De stad Hoogstraten organiseert daarom in samenwerking met
Rode Kruis Hoogstraten opleidingen om
te leren reanimeren en defibrilleren.
Dit is een basisopleiding van drie uur.
Daarna kan je je opgeven als vrijwilliger
bij EVapp. EVapp is een oproepsysteem
dat bij een noodmelding vrijwillige
hulpverleners in de buurt mobiliseert.
Zij kunnen alvast starten met reanimatie tot de hulpdiensten aankomen.

Er hangen reeds AED’s op volgende locaties:
• ingang De Mosten,
Hoogeind 74b, 2321Meer
• Kapucijnenklooster,
Dreef 38, 2328 Meersel-Dreef
• Bibliotheek,
Minderhoutdorp 3, 2322 Minderhout
• Parochiezaal,
Gemeenteplein 2, 2328 Meerle
• Bibliotheek,
Worteldorp 15, 2323
Wortel

Vorming reanimeren
en defibrilleren
Al wie minstens zestien jaar oud is (of
wordt in 2019) en de voorbije drie jaar
geen vorming volgde kan deelnemen. U
kan de gratis opleiding volgen op één
van volgende momenten dit voorjaar:
• Dinsdag 19 maart 2019 van 18.45 tot
22.30 uur
• Maandag 29 april 2019 van 18.45 tot
22.30 uur

Hartfalen voorkomen?
Leef gezond!
• Gezond eten
Je huisarts of een diëtist kunnen
je begeleiden bij het kiezen van
de juiste voedingsmiddelen en
het bepalen van aangepaste
hoeveelheden en u opvolgen.
Want, hoe eenvoudig de vuistregels voor gezonde voeding ook
mogen lijken, ze daadwerkelijk
naleven in de dagdagelijkse
realiteit is in de meeste gevallen
niet zo simpel.

• Voldoende bewegen
Dit betekent dat je minstens drie
keer per week 30 minuten actief
bezig bent. Geschikte vormen
van lichaamsbeweging zijn stevig wandelen, joggen, fietsen,
roeien, zwemmen en fitness. Je
hoeft niet per se een half uur
na elkaar te bewegen. Je kan dit
spreiden over de dag. Probeer
zoveel mogelijk te bewegen
tijdens je dagelijkse activiteiten.

• Beperk alcoholgebruik
Alcohol bevat veel calorieën.
Dus hoe minder alcohol je
drinkt, hoe beter.

• Stop met roken
Stoppen met roken is belangrijk omdat roken het risico op
hart- en vaatziekten nog eens
verhoogt.

Voor wie de voorbije jaren reeds een
opleiding reanimeren en defibrilleren
volgde, is er een oefenmoment gepland
op zaterdag 11 mei 2019 van 9.00 tot
12.00 uur.

Praktisch:
Rode Kruis Lokaal, Slommershof 18, 2320 Hoogstraten
Inschrijven bij onthaal@hoogstraten.be | 03 340 19 11
www.evapp.org
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SPORT

Onze
sporthelden
van 2018

Lennert Meeuwen

De Marckeruiters

Senna Roos

Nele Revyn
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Sportlaureatenviering
Op zaterdag 16 februari 2019 heeft
Hoogstraten zijn sporthelden in
de bloemetjes gezet. Maar liefst
26 personen werden in 2018 minstens provinciaal kampioen. Daarnaast waren er ook nog 8 ploegen
die provinciaal kampioen werden
in hun categorie. Geen simpele
opdracht dus voor de sportraad
om uit deze kampioenen te kiezen wie de eretitel mag dragen
van sportman, sportvrouw, sporttiener en sportploeg van 2018.
Uiteindelijk kwamen volgende
sportlaureaten uit de bus:
• Sporttiener: Lennert Meeusen
(veldrijden)
• Sportvrouw: Nele Revyn
(eventing)
• Sportman: Senna Roos
(handboogschieten)
• Sportploeg: Het viertal in de
‘klasse licht’ van
De Marckeruiters (Paardrijden)

CULTUUR

stadsdichter Michiel Van Opstal

Louis Geerts en Etiënne Van Nyen

Onze
cultuur
helden
van 2018

27 on the road

Willy Schalk en Paul Fockaert
(500 jaar Graafschap Hoogstraten)

Op zaterdag 9 februari reikte de stad Hoogstraten – op voordracht van de cultuurraad – de cultuurprijs 2018 uit aan Etienne Van Nyen en Louis Geerts.
Zij ontvingen de onderscheiding voor hun inzet voor 20 jaar ‘Hoogstraten in groenten & bloemen’. ‘27 On The Road’ was de laureaat voor ‘vernieuwend initiatief’ en mocht op het einde van de avond ook naar huis met de
publieksprijs, de ‘Gouden Cactus’. Tot slot werd ging de onderscheiding voor ‘evenement van het jaar’ naar de herdenking van ‘500 jaar graafschap Hoogstraten’.
Het was de nieuwe schepen van cultuur,
Arnold Wittenberg, die de uitreiking
van de cultuurprijs 2018 op gang mocht
trappen. Het nieuwe schepencollege
wil de komende jaren met alle culturele partners samenwerken in een geest
van verbinding en emancipatie. Zowel
onze verenigingen, als onze individuele
kunstenaars, muzikanten en cultuurmakers dragen immers allemaal op hun eigen unieke, creatieve manier bij tot een
bloeiend cultureel leven in Hoogstraten.

Op de cultuurprijsuitreiking stelde ook
de nieuwe stadsdichter van Hoogstraten,
Michiel Van Opstal, zich voor de eerste
keer op een Hoogstraats podium voor.
A’muse – het Hoogstraatse muzikale trio
rond Flore Weyler – zorgde ervoor dat iedereen nog even kon bekomen vooraleer
burgemeester Marc Van Aperen de avond
mocht besluiten door het overhandigen van de ‘Gouden Cactus’, de prijs
van het publiek, aan ’27 on the road’.

INFO’ZINE Hoogstraten 03 /2019 | 17

ENERGIE

Wij begeleiden je bij
energiebesparing

Opnieuw te verkrijgen!

Vind je dat je een te hoge energiefactuur hebt? Wil je verbouwen? Wil je je woonkwaliteit duurzaam verbeteren? Stad Hoogstraten komt je ter hulp! Er is immers
nog heel wat ruimte voor verbetering van de woonkwaliteit in Hoogstraten. Het

De vervanging van een oud toestel
kan een directe en grote impact
hebben op je energiefactuur.

woonloket en de huisbezoeker wonen ondersteunen je op allerhande manieren.
Bezoek het woonloket in het stadhuis. Hier word je geholpen met al je
vragen rond premies, bouwovertredingen, informatie rond (ver)huren
en aanpassingen in je woning. We
geven je eerstehands advies, je kan
een afspraak maken met de huisbezoeker wonen of je wordt doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst.

Liever persoonlijk advies thuis? De
huisbezoeker wonen komt gratis bij
je langs. Carolien, onze huisbezoeker
wonen, adviseert je op maat van je noden en mogelijkheden over energieverbruik en (ver)bouwplannen. Tijdens
het huisbezoek bespreekt ze je energiefactuur en wordt de woonkwaliteit
van je woning in kaart gebracht. Met
een energiemeter spoort ze energieverslindende toestellen op in je huis.
Op maat van je gezin zoekt ze samen
met jou naar de meest voordelige
energiecontracten en -premies. Rekening houdend met je woonwensen van
nu en in de toekomst geeft ze je advies
uit over de prioriteiten voor je woning.
Door dit bezoek krijg je ook een zicht
op hoe snel je de kosten van je ingrepen kan terugverdienen door de besparingen die je realiseert op je energiefactuur. Niet enkel eigenaars maar
ook huurders kunnen bij haar terecht.

18 | INFO’ZINE Hoogstraten 03/2019

Wij informeren je jaarlijks over de
samenaankopen waar Hoogstraten
aan meewerkt. Zo was er bijvoorbeeld
in 2017 de samenaankoop zonnepanelen en condensatieketels. Dit jaar
heeft IOK ingezet op een samenaankoop (spouw)muurisolatie. De prijzen
van de leveranciers die als beste uit
de bus gekomen zijn, kan je terugvinden op de website van Hoogstraten
en IOK, ook bij het woonloket kan je
een overzicht van deze prijzen terugvinden.

De Energievreetbon!

Stad Hoogstraten stelt daarom de
Energievreetbon aan je voor. Met
de Energievreetbon ter waarde
van 130 euro kunnen beschermde afnemers (personen met een
sociaal tarief op de energiefactuur)
of personen van meer dan 65 jaar
een huishoudtoestel van meer dan
10 jaar vervangen door een nieuw
energiezuinig toestel.
Elke handelaar kan onder bepaalde voorwaarden instappen op
deze actie.
Interesse? Neem contact op met
de huisbezoeker wonen.

Praktisch:
Woonloket |
carolien.ruts@hoogstraten.be
0474 49 00 56

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 een (m/v):

Omgevingsambtenaar
(Afdeling ruimte, dienst stadsontwikkeling)

Functie
Je geeft een deskundig advies over vergunningsdossiers die ter voorbereiding van de beslissingen van
het college van burgemeester en schepenen moeten
worden opgemaakt.
Je staat ook in voor de afgifte van het ontvankelijkheids- en volledigheidsbewijs bij de aanvraag van
een planologisch attest.

Profiel

Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stuur je antwoord vóór 20 maart 2019 naar communicatie@hoogstraten.be of stuur ons een briefje op volgend
adres: Info’zine, communicatiedienst, Jaak Aertslaan 7,
2320 Hoogstraten.

• Grondige inhoudelijke kennis van de stedenbouwkundige wetgeving.
• Grondige kennis van het vergunningsloket en
andere relevante softwarepakketten.
• Grondige kennis van de vergunningsgronden en
-reglementeringen.
• Kennis van de werking van een lokaal bestuur.
Goed inzicht in plandossiers.

Aanbod
Je valt in de salarisschaal B1-B2-B3. Je aanvangswedde bedraagt minimum 2.486,38 euro bruto per
maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring
bewijst.
Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je
ook volgende bijkomende voordelen:
• Haard- of standplaatsvergoeding naargelang
gezinssituatie
• maaltijdcheques met een waarde van 7,60 euro.
• gratis hospitalisatieverzekering
• opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT
• fietsvergoeding: 0,24 euro/km of terugbetaling
kosten openbaar vervoer.

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door
vóór 15 april 2019 een motivatiebrief met curriculum
vitae te versturen naar: College van burgemeester en
schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.
Meer informatie over de selectieprocedure,
de functie of aanwervingsvoorwaarden
staat op www.hoogstraten.be/vacatures

NIEUWE

FOTO

Vorige fotowedstrijd
Maria Goossens uit de Ulicotenseweg in Meerle heeft goed gezien
dat deze foto werd genomen in
Minderhout bij het huis op Beemden 17. Hartelijk proficiat, mevrouw
Goossens. Je hebt een cadeaubon
gewonnen, af te halen in het kantoor van Toerisme Hoogstraten.
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Heb je voorstellen hoe onze stad beter kan werken? Wil je de burgemeester en schepenen eens persoonlijk ontmoeten? Kom dan naar de openbare vergadering van je dorpsraad. In elk dorp van Hoogstraten komt het stadsbestuur op bezoek. Jullie zijn allemaal welkom, want deze dorpsvergaderingen zijn
een mooi doorgeefluik om je bezorgdheden en frisse ideeën kenbaar te maken.

Dit jaar krijgen de
dorpsraden een nie
uwe
samenstelling.
Wij roepen alle ve
renigingen
op om vertegenw
oordigers af
te vaardigen voor
deze waardevolle adviesrade
n. In april
verschijnt het kand
idatenformulier in Info’z
ine.

Data
•
•
•
•
•

Meer
dinsdag 5 maart | Refter school ‘De Meerpaal’
Meerle
dinsdag 12 maart | Parochiecentrum ‘Ons Thuis’
Wortel
donderdag 21 maart | Refter school ‘De Wijsneus’
Hoogstraten
maandag 1 april | Stadhuis – zaal ‘De Welgezinde’
Minderhout
maandag 8 april | ‘t Markenhof

*e dorpsraad in Meersel-Dreef vond plaats op 5 februari.
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Welkom op de openbare dorpsvergaderingen
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Het schepencollege
komt naar je toe

