INFO’
ZINE
mei 2019

Energie-advies
in jouw wijk

INHOUDSOPGAVE

INFO'ZINE
april 2019

Werkten mee

Hoofdredactie: Guy Muësen
Lay-out:
Jos Cools
Foto’s:

In deze editie
P. 8

Jos Cools, Flash Hoogstraten,
Judith Dirven

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
V.U.: Burgemeester Marc Van Aperen

Verkiezingen op 26 mei.
Wat je moet weten.
P. 10

Noodhulp
Brand/Dringend ziekenvervoer 100/112
Politie 101
Politie administratie 03 340 88 00

De week van de
Korte Keten.

Brandweerkazerne
Niet-dringend ziekenvervoer
en administratie 03 314 32 11
P. 15

Hidrosan (riolering) 0800 90 300
Antigifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten 03 482 46 06

Wachtdiensten

Een stadsplein in
Hoogstraten. Stadsbestuur
geeft opdracht tot studie.

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

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

en verder ...
4

Fabrik Elentrik

6

Gezondheid

7

School-straten

Defensie
elke 3de dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
(enkel op afspraak 0800 333 48)

8

Verkiezingen

10

OogstStraten

12

Berichten

Vragen

15

Verkeer

16

Berichten

18

Toerisme

20

Terugblik

22

BIN

23

Vacatures

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

2 | INFO’ZINE Hoogstraten 05/2019

BESTE LEZER

Beste vrienden van Hoogstraten,

Wij hebben met zijn allen kunnen genieten van prachtige zonovergoten paasdagen. Bij mooie zomertemperaturen ondergaat onze stad
een ware metamorfose. Ineens zie je overal terrasjes met babbelende en plezier makende mensen. Op onze fietspaden en wandelroutes moet je bijna aanschuiven om er nog bij te kunnen. Dagjestoeristen flaneren op onze Vrijheid om te genieten van al het moois dat
Hoogstraten hen biedt. En zo zien we het graag.
Ja, Hoogstraten heeft enorm veel te bieden voor hen die op zoek zijn
naar amusement, een sportieve uitstap of een culturele activiteit.
Dag zagen we vorig weekend nog tijdens ‘Welkom in Hoogstraten’,
het traditionele openingsevenement van ons toeristisch seizoen. In
het stemmige decor van het Begijnhof maakten we kennis met de
toeristische activiteiten voor volgende zomer, konden we genieten
van heerlijke voorbeelden van de Hoogstraatse gastronomie en
vernamen we het aanbod van ons Stedelijk Museum. In dit magazine vind je op pagina 18 en 19 een mooie greep uit dit toeristische
aanbod.

Geen betere plek dan Hoogstraten
om met de ganse familie
te genieten.
Ik kan in dit voorwoord onmogelijk een volledige opsomming geven
van alle Hoogstraatse troeven op toeristisch en cultureel gebied.
Maar ik wil toch in het bijzonder je aandacht vragen voor één unieke
locatie, die misschien de voorbije jaren een beetje onderbelicht
is gebleven. Ons recreatiedomein De Mosten (in Meer) is een
toeristische attractie, die ons door al onze buurgemeenten wordt
benijd. Wist je dat De Mosten het ganse jaar geopend is voor wie wil
wandelen, mountainbiken, spelen in de speeltuin of simpelweg een
terrasje doen? Wist je dat je in De Mosten al vanaf mei kan zwemmen onder de hoede van goed opgeleide redders. Wist je dat het
water van De Mosten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet? Wist
je dat je daar ook allerlei watersporten kan beoefenen? Geen betere
plek dus om met de ganse familie van de zon te genieten.
Veel leesgenot,
Arnold Wittenberg
Schepen van toerisme, cultuur en sport

Tip:
Wist je dat in De Mo
sten momenteel
wordt gewerkt aan ee
n spectaculair
klimparcours door de
bomen?
Vanaf 11 mei opent he
t klimpark
van De Mosten zijn
deuren.
Pret gegarandeerd,
bij goed of slecht we
er.
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Fabrik Elentrik

in 10 vragen en antwoorden
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ENERGIE

Heb je vragen rond renovatie of verbouwen?
Wil je weten of ook je energiefactuur omlaag
kan? Wil je weten of je een subsidie kan krijgen
voor je verbouwing? Kom dan langs wanneer
Fabrik Elentrik stopt in jouw wijk en geniet van
een heerlijk drankje.		

1. Wat is Fabrik Elentrik?

4. Komt Fabrik Elentrik aan huis?

Fabrik Elentrik is een pop-upenergiecafé
in de vorm van een truck, waarmee onze
huisbezoeker wonen, Carolien Ruts,
in de Hoogstraatse wijken en dorpen
langsgaat om te informeren over energiebesparing, renovatie en hernieuwbare energie. In de periode van eind april
tot begin juli bezoekt Fabrik Elentrik
elke deelgemeente twee keer.

Fabrik Elentrik parkeert zich in jouw
wijk, dus niet enkel voor jouw huis.
Natuurlijk kan je een apart individueel
huisbezoek aanvragen bij Carolien Ruts,
als je een persoonlijk advies wenst.

2. Hoe werkt Fabrik Elentrik?
Je hoeft niet meer naar het stadhuis
te komen om advies te vragen over de
renovatie van je woning, want Fabrik
Elentrik komt in je wijk op bezoek.
Carolien Ruts adviseert je ter plekke
over subsidies, isolatie, zonnepanelen
enzoverder.
Elke bezoeker kan zonder enige verplichting langskomen voor een vrijblijvende babbel over de mogelijkheden
aan/in zijn/haar woning. Op die manier
komt Carolien te weten over wat je al
hebt gedaan of wat je wil doen om je
huis energievriendelijker te maken en te
besparen op facturen. Zo kan zij gericht
advies geven.

3. Voor wie is Fabrik Elentrik
bestemd?
Iedereen is welkom; zowel gezinnen
met een hoge energiefactuur als huurders en verhuurders, eigenaars van een
woning die iets wensen te veranderen
aan hun woning,… Onze huisbezoeker
wonen Carolien gaat actief aan de slag
in wijken met veel renovatiepotentieel.
Voor personen met sociaal tarief of
65+-jarigen stelt Hoogstraten extra materiaal en waardebonnen voor zuinige
elektrische toestellen ter beschikking.
Ook verenigingen kunnen een Fabrik
Elentrik-avond aanvragen.

5. Wat als Fabrik Elentrik is
langsgeweest?
Na het bezoek/huisbezoek begeleidt
de huisbezoeker de uitvoering van de
maatregelen. Deze dienstverlening is
maatwerk, dit gaat van eenvoudige
veranderingen in dagdagelijks handelingen tot ingrijpendere veranderingen
aan uw woning.

6. Geeft Fabrik Elentrik advies
over zonnepanelen?
Zeker en vast! Carolien kan advies geven en aan de hand van de zonnekaart
een simulatie maken. Hiervoor heeft
ze een eindafrekening of kennis van je
energieverbruik nodig.

7. Krijg ik advies over isolatie?
Ja, ook hierbij kan Carolien je helpen en
advies geven.

8. Hoe zit het met premies?
Carolien kan je, als je dat wenst, inlichten over zowel de renovatiepremie van
de Vlaamse overheid als de premies
voor isolatie en beglazing van Fluvius.

9. Wat kost Fabrik Elentrik?
Niets, deze service biedt de stad volledig gratis aan!

10. Wanneer en waar komt Fabrik Elentrik deze lente
en zomer in mijn buurt?
Datum Deelgemeente
7 mei
Meerle
9 mei
Meer
14 mei Meersel-Dreef
24 mei Minderhout
		
27 mei Hoogstraten
28 mei Hoogstraten
4 juni
Wortel
6 juni
Hoogstraten
11 juni
Minderhout
13 juni Meerle
18 juni Meerle
		
25 juni Wortel
		
4 juli
Meer
9 juli
Minderhout

Locatie
Lokaal dienstencentrum Meerle
Donckstraat en Pijperpad
Heieinde
Minderhoutsestraat, Venhoefweg, Korenstraat, 		
Heistraat
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1B
Karel Boomstraat + Culemborglaan
Rooimans
Lindendreef
Hemelstraat + Torenakker + Sint Clemensstraat
Lokaal dienstencentrum Meerle
Mgr. Eestermansstraat, Mgr. Janssensstraat,
Heimeulenstraat
Pater Declerckstraat + Pater Schrijversstraat +
Pastoor Van der Voortstraat + Jan Huetstraat
Meerleseweg
Markwijk + Koestraat

Meer informatie:
Huisbezoeker wonen | Carolien.Ruts@
hoogstraten.be | 03 340 19 19
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GEZONDHEID

Bewegen is gezond!
Soms lukt het niet om voldoende te bewegen in het dagelijks
leven. Nochtans heeft voldoende beweging een positief effect op
de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Wie elke dag minimum
30 minuten actief is, blijft beter in vorm, heeft veel minder kans
op overgewicht, hart- en vaatziekten, darmkanker, diabetes, enz.
Bewegen ontspant, vermindert stress, en verbetert je slaap

Redenen genoeg om erin te vliegen!
Je hoeft daarvoor geen sportfanaat te
zijn. Ook door regelmatige, niet al te
intensieve beweging in te bouwen in je
dagelijkse gewoontes kan je gezond en
fit blijven. Bijvoorbeeld:
• Op het werk: neem de trap in plaats
van de lift, zet de papiermand een
beetje verder, wandel even naar je
collega toe in plaats van te bellen,
ga regelmatig een glas water
halen,…
• Thuis: tuinieren zorgt voor een
mooie tuin én is goed voor je
gezondheid, kies voor actieve spelletjes met je kinderen in plaats van
zittende activiteiten, laat de hond
uit, want die is net als jou zot van
frisse lucht!
• Laat voor korte afstanden de auto
staan en ga te voet of met de
fiets. Dat is niet alleen gezonder,
maar ook goed voor het milieu. En
mogelijk word je er ook nog voor
beloond. Want tot en met zaterdag
1 juni loopt de actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ in heel wat
Hoogstraatse winkels, waarbij je
mooie prijzen kan winnen.
• In de vrije tijd: zoek actieve uitstapjes in de UiT-kalender.

Helpt het je om samen in een groep
actief te zijn? Sluit je dan aan bij een
sportclub, vereniging… Op www.
hoogstraten.be/zoekvereniging vind je
de contactgegevens van de Hoogstraatse verenigingen. Neem gerust contact
op met de dienst cultuur en vrije tijd van
de stad voor meer info over dit aanbod.
Ben je liever actief in je eentje, op een
moment dat je goed past? Ook dan is er
een grote keuze. Je kan bijvoorbeeld bij
Toerisme Hoogstraten terecht voor info
over de vele mooie wandel- en fietsroutes in onze streek.

Sportieve
ontmoetingsnamiddag
55+
Ook op latere leeftijd is bewegen
belangrijk voor de gezondheid.
Zelfs al gaat het wat moeizamer,
probeer toch actief te blijven!
Op woensdag 15 mei organiseren de ouderenverenigingen in
samenwerking met de stad de
‘Sportieve ontmoetingsnamiddag 55+’. Deze vindt plaats van
13.00 tot 16.30 uur in en rond de
lokalen van OKRA Minderhout,
Schoolstraat 8.
Kom deze namiddag verschillende sport- en beweegactiviteiten uitproberen aangepast
aan je leeftijd. Er is keuze uit
verschillende activiteiten zoals
petanque, KUBB, volksspelen,
wandelen, ... Deelnemen en samen actief bezig zijn primeren.
Vooraf inschrijven is verplicht en
kan tot en met donderdag 9 mei
2019. Geef bij de inschrijving
twee voorkeuractiviteiten door.

Wil je graag meer sporten en bewegen?
Dan zijn er in Hoogstraten heel wat
mogelijkheden.

Meer info en inschrijven:
Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be
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In het project School-straten kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril
naar de omgeving van de basisscholen in Hoogstraten. Hoe vrij kan een
kind er stappen, fietsen of rennen? En is de verkeersinfrastructuur rond de
schoolpoort eigenlijk wel tof genoeg voor het kind zelf? School-straten gaat
voor meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving
in overleg met de kinderen de ouders en de omwonenden. En voor een gezondere school, door minder CO2-uitstoot en fijn stof door het autoverkeer.

Testfase basisschool Spijker gaat van
start vanaf 6 mei
Vanaf begin mei zal je iets zien veranderen in de schoolomgeving van basisschool
Spijker. Om meer ruimte te geven aan fietsers en stappers wordt er een testopstelling uitgerold in de schoolomgeving. In de kader hieronder kom je hier meer over
te weten. De testopstelling wordt na enkele weken geëvalueerd en aangepast waar
nodig.
Je kan meewerken aan de testopstelling door extra alert te zijn voor de veranderingen. De maatregelen vragen misschien een kleine aanpassing aan je gewoontes,
maar er zullen meer voor- dan nadelen zijn, want we gaan voor een veiligere omgeving voor fietsers en stappers!

PROBLEEM

OPLOSSING

SCHOOLSTRAAT

ÉÉNRICHTINGSVERKEER

De situatie aan de schoolpoort
wordt door bijna iedereen als chaotisch en onhoudbaar ervaren. Voor
fietsende en stappende kleuters en
kinderen is er weinig of geen ruimte
op de weg of het voetpad. De situatie is er erg gevaarlijk.

De Antoon de Lalaingstraat
tussen de Lindendreef en Groenewoud wordt veel gebruikt
door stappende en fietsende
kinderen. Wanneer auto’s er in
twee richtingen passeren, is er
gewoon geen plaats meer voor
fietsers of stappers. Het drukke
autoverkeer is nu te onveilig.

Testmaatregel: de Antoon de Lalaingstraat wordt een schoolstraat.

Testmaatregel: de Antoon de
Lalaingstraat wordt een volledige éénrichtingsstraat.

Bij het begin en einde van de schooldag wordt de straat tijdelijk afgezet
voor gemotoriseerd verkeer, gedurende een half uur. De schoolstraat
geldt enkel voor het stuk tussen de
Gelmelstraat en de Lindendreef.

School-straten
wint de Vlaamse
Verkeersveiligheidsprijs 2019!
Op 18 maart 2019 reikten de
VSV en de Vlaamse overheid de
jaarlijkse Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs uit. School-straten
was door VSV genomineerd,
samen met Save Charter 2.0 (een
project van de Vlaamse overheid
en vereniging van Ouders van
Verongelukte Kinderen) en het
fietsproject ‘Gentse flikken in
een meer dan champetterrol’
van politiezone Gent. Op het
Vlaams Congres Verkeersveiligheid hebben de meer dan
400 aanwezigen uit deze drie
genomineerden gestemd op
School-straten als het project
dat het knapste voorbeeld toont
op het gebied van verkeersveiligheid.

Door het doortrekken van de
éénrichtingsstraat in de Antoon
de Lalaingstraat, zorgen we
voor meer ruimte en rust in
de straat. Fietsers kunnen er
uiteraard nog wel in beide
richtingen door.

Een overzicht van alle maatregelen en hoe deze tot stand zijn gekomen vind je op: www.hoogstraten.be/school-straten
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Verkiezingen op 26 mei

Wat je moet weten
VERKIEZINGEN

Op zondag 26 mei 2019 is het weer zover. Dan mogen alle Belgen en
geregistreerde EU-burgers naar de stemlokalen om te stemmen voor
de Kamer, het Europees en Vlaams parlement. Is het de eerste keer
dat je stemt, ben je op reis, ziek of moet je werken net het moment
dat het verkiezingen zijn en weet je niet wat je moet doen? Lees dan
zeker verder.
Ik heb nog nooit gestemd of ik weet
niet meer hoe dit werkt. Wat nu?
Kom dan langs tijdens één van onze oefengelegenheden het digitaal stemmen
nog eens oefenen:
• Dinsdag 14 mei 2019 van 13.30 uur
tot 15.30 uur in de cafetaria van lokaal dienstencentrum Stede Akkers
(Jaak Aertslaan 4 in Hoogstraten)
• Van 6 mei t.e.m. 16 mei 2019 staan
er testcomputers geïnstalleerd aan
de onthaalbalie van het stadhuis
(Vrijheid 149 in Hoogstraten). Hier
kan je tijdens de openingsuren vrijblijvend komen oefenen.
Een filmpje over digitaal stemmen vind
je terug op de website: https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe stemmen/
elektronisch-stemmen

Ik kan niet komen stemmen. Aan wie
mag ik volmacht geven?
Je mag volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing
stemrecht heeft. Dit wil zeggen:
• een EU-burger mag volmacht geven
aan een Belg of EU-burger
• een Belg mag enkel volmacht geven
aan Belg
Jouw volmachtdrager hoeft niet noodzakelijk in dezelfde woonplaats te wonen
of stemmen maar moet wel jouw stem
gaan uitbrengen in het stembureau
waar jij bent opgeroepen. Een belangrijke voorwaarde is dat een kiezer slechts
1 maal met volmacht mag gaan stemmen.

Wat moet je doen als je niet persoonlijk kan gaan stemmen?
Laat je stem niet verloren gaan en geef iemand een volmacht.
In volgende gevallen kun je een volmacht geven en het bijhorend bewijs van
afwezigheid aanvragen:
Reden van afwezigheid		
Bewijsstuk
Medische redenen			Doktersattest
Beroepsredenen			Attest van werkgever
Geloofsovertuiging		

Attest van religieuze overheid

Studieredenen			Attest van onderwijsinstelling
Verblijf in het buitenland		

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (afgegeven en afgestempeld door
de burgemeester):
- Op basis van bewijsstukken
(vliegtickets, hotelboeking,…)
- of op basis van een verklaring op eer

Opgelet: Je moet altijd de officiële volmachtformulieren gebruiken. Deze kan je afhalen aan de onthaalbalie
van het stadhuis.
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Ik kan niet komen stemmen en ik wens geen volmacht te geven.
Als je geen volmacht wenst te geven, kan je een geldig bewijs van verhindering
samen met je oproepingsbrief bezorgen:
• voor de verkiezingen aan de onthaalbalie van stadhuis
• tijdens de verkiezingsdag aan de voorzitter van het stembureau
• na de verkiezingen bij de vrederechter van het kieskanton
Wat moet je doen als volmachtdrager?
• Eerst ga je in je eigen stembureau onder je eigen naam stemmen.
• Vervolgens meld je je aan in het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen. Hiervoor moet je volgende documenten voorleggen:
• Eigen identiteitskaart
• Eigen oproepingsbrief
• Oproepingsbrief van de
volmachtgever
• Volmachtformulier
• Bijgevoegd bewijsstuk of attest van tijdelijk verblijf in het buitenland
(met bewijsstuk of verklaring op eer)

Belangrijke info:
De verkiezingen van 2019 gaan
door op zondag 26 mei 2019. Dit
valt samen met opendeurdag Braderij die georganiseerd wordt door
Unizo Hoogstraten.
De Vrijheid en de Heilig Bloedlaan
zullen die dag afgesloten zijn
van 08.00 tot 22.00 uur vanaf
Moerstraat tot en met Lodewijk de
Konincklaan. Je zal die dag niet
kunnen parkeren op de Vrijheid en
de Heilig Bloedlaan van 05.00 tot
22.00 uur.
De stembureaus in Hoogstraten
zijn allemaal toegankelijk. Om hen
te bereiken, moet je de omleidingswegen volgen. Deze zullen
duidelijk aangegeven staan en kan
je ook terugvinden op onze website: https://www.hoogstraten.be/
verkeershinder.
Stembureau 1:
Schoolgebouw Muziekacademie
Karel Boomstraat 44, 2320
Hoogstraten
Stembureau 2:
Schoolgebouw Muziekacademie
Karel Boomstraat 44, 2320
Hoogstraten
Stembureau 3:
Schoolgebouw Stekelbees
Karel Boomstraat 44, 2320
Hoogstraten
Stembureau 4:
Lokaal dienstencentrum Stede
Akkers | Jaak Aertslaan 4, 2320
Hoogstraten
Stembureau 5:
Lokaal dienstencentrum Stede
Akkers | Jaak Aertslaan 4, 2320
Hoogstraten

Info
Meer informatie over de verkiezingen van 26 mei 2019 kan je terugvinden op
deze websites: https://verkiezingen.fgov.be en www.vlaanderen.be
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Week van de Korte Keten:
Een blik achter de schermen
van Hoogstraatse bedrijven
Jaarlijks vindt in Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats.
Tijdens deze week staan lokale producenten en hun producten
centraal. Ook in Hoogstraten zetten verschillende bedrijven hun
deuren open voor het grote publiek.
Ontdek, beleef en proef Hoogstraten. En dat mag je letterlijk nemen.
Open Stookdag bij Sterkstokers Distilleries

Sterkstokers opent haar deuren. Houd
je klaar voor een aromatische rondleiding in het bedrijf. Je maakt kennis met
alle aspecten van het stookproces: het
fermenteren van de granen en het fruit,
het distilleren en het overhalen tot gin,
elixir, vermouth,…
Proefondervindelijk word je voorgesteld
aan het Hoogstraatse Sint-Katharina
Elixir en de Hoogstraatse gin.
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Wanneer: zaterdag 4 mei
Uur: doorlopend tussen 13.00 en 17.30
uur
Inschrijven: Lorenz@sterkstokers.be
mét vermelding van het aantal deelnemers en het aankomstuur.
Opmerking: Er kunnen maximum 100
bezoekers tegelijk binnen. Ingeschrevenen krijgen voorrang.
Prijs: Gratis
Locatie: Sterkstokers Distilleries
Veilingstraat 19, Hoogstraten
www.sterkstokers.be

Proeven van Aardbeienbedrijf Schrijvers
Steven Schrijvers en Leen ontvangen je
graag in hun op en top Hoogstraats bedrijf. Bekend van de Hoogstraatse aardbeien, maar ondertussen ook producent
van de enige echte Hoogstraatse wijn.
Het wordt een echte lokale namiddag:
je wordt onthaald met een Hoogstraats
drankje, een Hoogstraats hapje en
uiteraard Hoogstraatse aardbeien. De
tuinder neemt je mee voor een bezoek
aan het de serres en de wijngaard, je
krijgt uitleg over de manier van werken,
de nieuwste technieken en je proeft wat
Hoogstraten zo speciaal maakt.

Wanneer: zondag 5 mei
Uur: 14.00 tot 15.30 uur
Inschrijven: Toerisme Hoogstraten | 03
340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be
Prijs: €12,50
Locatie: Aardbeienbedrijf Schrijvers
Vooraard 14a | Minderhout

Rondleiding in Coöperatie Hoogstraten
Maak kennis met de wondere wereld
van één van de grootste veilingen in
de Benelux. Jaarlijks worden hier meer
dan 30 miljoen kg aardbeien verhandeld. Maar Hoogstraten is meer dan
aardbeien alleen. Onder leiding van een
vakkundige gids ga je op ontdekkingstocht doorheen de Hoogstraatse landen tuinbouw.

Vanaf augustus 2019 start Coöperatie
Hoogstraten met verbouwingswerken,
vanaf dan zijn bezoeken niet meer mogelijk. Laat deze gelegenheid dus niet
aan je voorbij gaan.
Wanneer: dinsdag 7 mei
Uur: 13.00 tot 14.30 uur
Inschrijven: Toerisme Hoogstraten | 03
340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be
Opmerking: De inschrijvingen zijn beperkt. Snel reageren is de boodschap.
Prijs: Gratis
Locatie: Coöperatie Hoogstraten
Loenhoutseweg 59, Hoogstraten
www.hoogstraten.eu

Waarom is het goed
voor Hoogstraten?
De Week van de Korte Keten zet
lokale producten en producenten in
de kijker.
Hoogstraten heeft een ruim aanbod
lokale producten en op deze manier
krijgen ze meer aandacht zowel bij
eigen inwoners als bij bezoekers/
toeristen in Hoogstraten.
Bezoekers kunnen proefondervindelijk ontdekken waar de
producten vandaan komen, de
producenten krijgen een gezicht en
mensen raken meer vertrouwd met
het producten en het gezicht dat er
achter schuil gaat. Het ‘weet wat je
eet’-verhaal wordt hier extra kracht
bijgezet.
Het draagt bij aan de lokale economie.

Waarom is het goed
voor de aarde?
Lokale producten verkorten de
keten, zijn seizoensgebonden en
ondersteunen de lokale economie.
Lokale producten dragen bij aan lokaal en duurzaam voedsel. Ontdek
alle initiatieven op
www.oogststraten.be

Workshop Chocoladehuis Hoogstraten

Laat je verleiden door de zoete geur
van chocolade. Onze Hoogstraatse,
artisanale chocolatier demonstreert
hoe hij pralines en chocoladefiguren op
een ambachtelijke manier maakt. Nadat
je de verschillende stappen van het
productieproces hebt gevolgd, kan je
zelf aan de slag.

Wanneer: zaterdag 11 mei
Uur: 10 tot 12 uur
Inschrijven: Toerisme Hoogstraten | 03
340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be
Opmerking: Max. 20 personen – uiterlijk inschrijven op donderdag 9 mei
Prijs: €35
Locatie: Chocoladehuis Hoogstraten
Vrijheid 63, Hoogstraten
www.chocoladehuis.be
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GC Hoogstraten stelt het
nieuwe seizoen voor!
Naar goede gewoonte presenteert het Gemeenschapscentrum van Hoogstraten tijdens de opening van het
toeristisch seizoen haar nieuwe seizoen. Je vindt zeker je
gading in de verschillende genres: comedy, theater, muziek, film,… Het passeert allemaal de revue! Noteer alvast
namen zoals Yevgueni, Els De Schepper, Lieven Scheire,
Thomas Smith, Jeff Buckley, Mevr. De Poes, Begijn Le Bleu
of Martine Prenen. Het volledige aanbod ontdek je op
www.gchoogstraten.be.

Vlieg mee
de zomer in!
Het opvang- en vrijetijdsaanbod van de stad Hoogstraten voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar is
in 2019 opnieuw uitgebreid. Wij bundelen dit aanbod
onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’.

Schrijf in voor Vlieg-UiT vanaf 13 mei
Omdat ieder kind een leuke vakantie verdient, organiseert de jeugddienst naast zomerkampen en de speelpleinwerking ook kleine, korte activiteiten om kinderen
een leuke zomer te laten beleven: de Vlieg-UiT-activiteiten. Van knutselworkshops tot samen koken en spelen,
de Vlieg-UiT-activiteiten hebben het allemaal.

Speelplein: van 70 naar 80 plaatsen per dag!
Om nog meer kinderen een leuke vakantie te kunnen
garanderen, besliste de stad om het aantal plaatsen op
het speelplein te verhogen van 70 naar 80 plaatsen. Ben
je dus nog op zoek naar vakantie-opvang, neem dan
zeker een kijkje op de website!
Ontdek ons aanbod op
www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten
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Vanaf vrijdag 31 mei om 09.00 uur kan je tickets bestellen
voor het nieuwe theaterseizoen 2019-2020. Je kan kiezen
voor losse tickets, maar interessanter zijn natuurlijk de
abonnementenformules. Zo heb je al een klein abonnement bij 3 of 4 voorstellingen dat je 10% korting geeft.
Kies je voor een groot abonnement vanaf 5 voorstellingen, dan geniet je maar liefst 20% korting. Ook afzakken
in groep levert je korting op, vanaf 10 personen kan je
gebruikmaken van het groepstarief. Ideaal dus als vriendenuitje, bedrijfsuitstap of activiteit met je vereniging!
Opnieuw was er tijdens het samenstellen van het
programma aandacht voor bijzondere Hoogstraatse
locaties en knappe talenten uit Hoogstraten. Denk aan
Wortel-Kolonie, de Sint-Katharinakerk, Annelies Van Hullebusch, Ilse Oostvogels of de Gevangenis van Hoogstraten. Alleszins de moeite om te komen ontdekken!

Praktisch
De ticketverkoop start op vrijdag 31 mei om
09.00 uur
Meer info op www.gchoogstraten.be

CoderDojo
Hoogstraten
Dag van de buren
Vrijdag 24 mei

Op vrijdag 24 mei 2019 is het internationale Dag van de Buren.
Het is aangenaam en leuk wonen in een buurt waar buren iets
voor elkaar doen. Daarom wil lokaal dienstencentrum Stede
Akkers burenhulp een extra duwtje geven en ook jou aanmoedigen om af en toe wat tijd vrij te maken voor je buren. Want
buren die elkaar spontaan helpe, dat is mooi! Een kleine moeite
maakt immers al een groot verschil. Zeker voor wie hulp kan
gebruiken, gaande van kleine karweitjes of boodschappen doen,
samen koffie drinken, gaan wandelen, enzovoort.
Vorig jaar startte het project ‘Goei Geburen’ in Meerle en Meersel-Dreef. De inwoners bieden op vrijwillige basis wat praktische
hulp en/of gezelschap aan iemand uit hun buurt. Ze bepalen
zelf wat ze doen, hoe vaak, hoe lang, voor wie en wanneer. Het
project haalde reeds bemoedigende resultaten. Het dienstencentrum wenst deze werking verder uit te breiden.
Wil je graag zelf iets betekenen voor een buurtbewoner? Of heb
je nood aan een helpende hand? Neem dan contact op met het
lokaal dienstencentrum en word vrijwilliger in je buurt.
Lokaal dienstencentrum Hoogstraten | 03 34016 30
dienstencentrum@hoogstraten.be

Vanaf 7 september ontspruit er een CoderDojo in
Hoogstraten. Samen met een groep vrijwilligers
willen we de komende generatie mee klaarstomen
voor de digitale toekomst. Elke maand wordt er
daarom een gratis digitaal knutselatelier ingericht
voor kinderen tussen 7 en 17 jaar.

CoderWat?
CoderDojo Belgium is een ‘digitale jeugdbeweging’
die kinderen op een laagdrempelige manier kennis
laat maken met de IT-wereld. Verspreid over heel
België zijn er gratis, lokaal verankerde codeerclubs
voor alle jongeren tussen 6 en 18 jaar. Kinderen
en jongeren leren tijdens de CoderDojo-sessies
programmeren en omgaan met technologie.

Word jij begeleider van CoderDojo?
We zijn op zoek naar mensen die de kinderen en
jongeren kunnen warm maken voor techniek en hen
wegwijs kunnen maken in de digitale speeltuin die
we hen willen bieden. Als coach van de CoderDojo
word je zelf begeleid en is er kans tot vorming.
Heb je één zaterdag in de maand tijd om de held(in)
van de club te worden? Kom gerust vrijblijvend
langs tijdens de infosessie op 22 mei 2019 van
20.00 tot 22.00 uur in de hoofdbibliotheek.

Hoogstraten gaat door met
‘t Gastenhuys
Stad Hoogstraten is teleurgesteld door het beroep dat is ingediend tegen de sloop van het oude rusthuis van Hoogstraten.
Als gevolg van dit beroep is het dossier doorgeschoven naar de
Vlaamse administratie, die binnen 120 dagen moet oordelen of
het rusthuis nu mag gesloopt worden of niet. Het stadsbestuur
vindt het behoud van de historische zorgfunctie op deze locatie
belangrijk. Bij de beoordeling van de mogelijke ontwerpen is
evenwel gebleken dat in het huidige gebouw geen kwaliteitsvolle, energiezuinige assistentiewoningen kunnen gerealiseerd
worden. Daarom blijft de stad bij haar plannen voor een nieuwbouw

Info
www.hoogstraten.be/coderdojo!
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BIB

LEZING: BERGEN ALS BUNKERS
Sporen van de Eerste Wereldoorlog in de Dolomieten

Met muziek en beeld ondernemen we een sportieve tocht door de meest ontzagwekkende locaties in de Italiaanse Dolomieten rond Sexten en Cortina d’Ampezzo,
waar de strijd tussen de Oostenrijkers en de Italianen tijdens de Eerste Wereldoorlog blijvende sporen in het landschap heeft achtergelaten.
Jaren stonden ze elkaar naar het leven in de meest onherbergzame omstandigheden die je je kunt voorstellen. Een boeiende lezing over hoe deze hooggebergteoorlog werd uitgevochten en welke sporen je er nog van kan vinden.

Praktisch:
Bibliotheek Hoogstraten
Woensdag 15 mei om 19.30 uur | 3 euro deelname
Inschrijven: www.hoogstraten.be/vormingbib of in de BiB

Advies over belastingaangifte,
studietoelage en energie
Drie vliegen in één klap op 27 mei
Er zijn heel wat mogelijkheden om te besparen of een financiële tegemoetkoming
te krijgen. Weet je hoe je je belastingaangifte correct moet invullen, hoe je een
studietoelage moet aanvragen, hoe je kan besparen op je energiefactuur, … ? Heb
je daarbij graag hulp? Dan is de BiB op maandag 27 mei voor jou de plaats waar je
moet zijn.
• Belastingaangifte: medewerkers van de overheidsdienst Financiën vullen samen
met jou je belastingaangifte online in. Meebrengen: identiteitskaart, je aangifte
van vorig jaar, eventuele bewijsstukken.
• Fabrik Elentrik geeft je graag meer uitleg over woonkwaliteit, energieverbruik,
renovatie, premies,… Meebrengen: eindafrekening van je energieverbruik (elektriciteit, gas,...). Meer uitleg over Fabrik Elentrik vind je op pagina 4.
• Als je een schoolgaand kind hebt, kan je de aanvraag voor een studietoelage in
orde laten maken. Want sommige kinderen krijgen een financieel steuntje in de
rug om te kunnen studeren. Meebrengen: identiteitskaart, je bankrekeningnummer.

Praktisch:
Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1B, 2320 Hoogstraten
Maandag 27 mei 9.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur (Fabrik Elentrik tot 15.00
uur) | gratis | Vooraf inschrijven niet nodig.

Let op!
Op 13 mei word je ook geadviseerd over de studietoelage in het administratief
gebouw op campus Stede Akkers:
van 09.00 – 12.00 uur | 13.00 – 16.30 uur | 18.00 – 19.30 uur
Sociale dienst Hoogstraten | Jaak Aertslaan 7
2320 Hoogstraten | 03 340 16 01 | socialedienst@hoogstraten.be
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Op woensdag 1 mei en op
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) is de bibliotheek gesloten.
Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni ben je opnieuw
van harte welkom.

VERKEER

Een stadsplein in Hoogstraten
Stadsbestuur pakt herinrichting Vrijheid aan

De Vrijheid:
Straat in het Vizier

Op de openbare vergadering van de dorpsraad in Hoogstraten heeft
het schepencollege aangekondigd dat er een aantal studies worden
opgestart naar de herinrichting van het stadscentrum. Het is immers
al enige tijd duidelijk dat Hoogstraten op een verkeersinfarct
afstevent. Het stadsbestuur wil dat een studiebureau nog deze
legislatuur drie pistes bestudeert:

Het overleg met de handelaars
en huiseigenaars van de Vrijheid
is overigens al in volle gang. De
stad neemt immers deel aan het
project ‘Straat in het Vizier’ van
de provincie Antwerpen samen
met Geel, Heist-op-den-Berg,
Herentals en Mol.

1. Stadsplein

Participatie en inspraak

Het studiebureau moet zich buiten over
de voor- en nadelen gaan van een nieuw
stadsplein in de Gravin Elisabethlaan
dat aansluit op het huidige groene parkje. Het plein zou aangelegd worden van
gevel tot gevel dus vanaf het huidige gebouw van De Roma/Le Cirq tot aan het
voormalige restaurant De Tram. Onder
dat plein wordt de mogelijkheid onderzocht van een ondergrondse parking.

Op basis van de resultaten van de drie
studietrajecten wil het stadsbestuur
in gesprek gaan met de inwoners van
Hoogstraten. Niet alleen de bewoners
van de Vrijheid, maar ook zij die er
werken, winkelen of er zich ontspannen.
Er zullen gerichte participatietrajecten
worden opgezet, want een herinrichting
van het stadscentrum kan maar werken
als er voldoende draagvlak is.

Het is de bedoeling om met dit
project het winkelaanbod te ondersteunen en te versterken. De
handelaars en eigenaars steken
regelmatig de koppen bij elkaar
om samen op zoek te gaan naar
een unieke identiteit voor De
Vrijheid.

2. Verkeersknip
De aanleg van dit plein betekent automatisch dat er geen autoverkeer meer
kan doorstromen van de Vrijheid naar
de Gravin Elisabethlaan. Er komt dus
een verkeersknip. Daaraan gekoppeld
zal bekeken worden welke andere
route er kan gekozen worden voor de
bussen van De Lijn. In de studie wordt
ook bekeken of de Burgemeester J.
Van Aperenstraat kan doorgetrokken
worden naar de Alfred Oststraat.

3. Herinrichting De Vrijheid
Het derde onderdeel van de globale
visie is de volledige heraanleg van de
Vrijheid met de ontwikkeling van drie
veilige oversteekpleinen, o.a. aan het
stadhuis en woonzorgcentrum Stede
Akkers. Er zal daarbij bekeken worden
hoe meer comfort en veiligheid kan
gegeven worden aan voetgangers en
fietsers en hoe het autoparkeren op een
betere manier kan worden georganiseerd.
INFO’ZINE Hoogstraten 05/2019 | 15

Wanneer leg ik mijn
parkeerschijf?

Voor Hoogstraten is de parkeerschijf
verplicht in de blauwe zone. De
blauwe zone in Hoogstraten omvat de
Vrijheid en het begin van haar zijstraten. Let op: ook campus Stede Akkers
(Jaak Aertslaan) hoort bij deze zone.

Hoe gebruik je
de parkeerschijf correct?
Bij aankomst zet je de pijl van je
parkeerschijf op het streepje dat volgt
op het tijdstip van aankomst. Je bent
verplicht je parkeerschijf te leggen
van maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 18.00 uur. Dit voor een
maximum van 2 uur. Er is evenwel een
uitzondering: in de Jaak Aertslaan
mag je parkeren voor maximum 3 uur.
Via deze link op de website kom je terecht op het kaartje met blauwe zones
in onze stad: https://www.hoogstraten.be/sites/default/files/public/
Openbare_Werken/planlangparkerensiteUNIZOversiedecember2018.pdf

GOE
BEZIG
De opruimers van
Proper Hoogstraten
Een dikke proficiat aan alle toppers
die hebben meegedaan aan de
actieweek tegen zwerfvuil tussen 22
en 27 april. De actieweek kende zijn
hoogtepunt op zaterdag 27 april: de
grote lenteschoonmaakdag. In elke
deelgemeente kwamen de verenigingen uit hun pijp en maakten van onze
mooie stad een schone stad.
Op de foto: Gebuurte Westhoek
tijdens een opruimdag in de paasvakantie.

16 | INFO’ZINE Hoogstraten 05/2019

Week van de Opvoeding
Van 16 tot 23 mei vindt de Week van de Opvoeding plaats. Deze campagne
maakt opvoeden en ouderschap zichtbaar en vooral bespreekbaar. Het
thema dit jaar is: ‘Opvoeden, dat doen we samen’.
Opvoeden is niet los te koppelen van andere levensdomeinen zoals:
zinvol werk, goede zorg, kwalitatief onderwijs, vrije tijd met het gezin,…
Zo heeft ieder gezin zijn eigen unieke puzzel. Tijdens de Week van de
Opvoeding willen we het netwerk van organisaties en verenigingen die
jou als gezin ondersteunen in de kijker zetten. Zij kunnen je helpen door
gepaste informatie te geven. Samen staan we sterker en zo kan ook jouw
gezin zijn puzzel in elkaar laten vallen.
Ook in Hoogstraten werken verschillende organisaties en diensten rondom gezinnen samen binnen het netwerk Huis van het Kind. Alles over de
werking van het Huis van het Kind vind je op de website www.huisvanhetkindhoogstraten.be. Je treft er ook nieuwe opvoedingstips aan met
interessante weetjes en leuke ideeën.

KORT
140.000 euro subsidie
voor Stede Akkers
Stad Hoogstraten heeft van de Vlaamse
regering 140.000 euro subsidie gekregen om Campus Stede Akkers voor te
bereiden op een warmtenet. Omdat
de campus een groot complex is met
verschillende woonvormen op een kleine
oppervlakte is het interessant project
voor warmte uit diepe geothermie.
Een warmtenet laat toe om duurzame
warmtebronnen te koppelen aan de
aanwezige warmtevraag. Daardoor wordt
de CO2-uitstoot van ons energieverbruik
teruggedrongen.

Hoe (ver)bouw ik op
een duurzame manier?
Wij geven je gratis advies
Als we willen (ver)bouwen is duurzaamheid enorm belangrijk. Stad Hoogstraten
wilhaar inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom komt op 18 mei een
expert van Kamp C langs in het stadhuis. Kamp C is het centrum voor duurzaam
bouwen en wonen.
Welk advies krijg je? In ongeveer 50 minuten screenen wij je (ver)bouwplannen op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt
verbetertips mee over onder meer compactheid, materiaalgebruik, isolatie,
verwarmingssystemen, enzovoort. Als je zelf niet goed weet hoe alles werkt,
breng gerust je architect mee.
Wat moet je meenemen? Onze screening gaat je vooral helpen als je nog geen
bouwaanvraag hebt ingediend, nadien zijn veel aspecten al definitief en kunnen nog moeilijk wijzigingen worden aangebract. Heb je al concrete plannen,
breng ze mee. Maar wij kunnen ook aan de slag met een beperkte voorbereiding of een bespreekbaar document.

Praktisch:

Help overstromingen en
droogte voorkomen
Uiterlijk op 22 december 2021 moet de
Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en de bijhorende maatregelen vaststellen. Het doel is
een verbetering van onze watersystemen
en een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te
kunnen brengen, vragen wij je mening.
De plannen liggen ter inzage van 19 april
2019 tot en met 18 juni 2019 op onze
afdeling Ruimte. Meer info vind je op de
websites www.volvanwater.be en
www.mervlaanderen.be. Je kan ook het
gratis nummer 1700 bellen.

Vrijwilligers duofiets
gezocht
Om de bewoners van woonzorgcentrum
Stede Akkers van het mooie weer en de
frisse lucht te laten genieten op de (elektrische) duofiets, zijn we op zoek naar
vrijwilligers. Tover je graag een glimlach
op het gezicht van anderen? Kom dan
eens uittesten of de duofiets iets voor
jou is! Neem contact op met An.Aerts@
hoogstraten.be | 03 340 16 00

• Wanneer? 18 mei 2019
• Waar? Stadhuis Hoogstraten
• Inschrijven is verplicht voor deze infosessie. Contacteer hiervoor het Hoogstraats woonloket via wonen@hoogstraten.be |
03 340 19 19
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TOERISME

Culinaire fietsroute
blijft verrassen

Vanaf donderdag 2 mei presenteert het Land van Mark
& Merkske opnieuw een
heerlijke culinaire fietsroute. Hoogstraten, Merksplas
en Baarle-Hertog-Nassau
nodigen je uit om hun drie
grootste troeven te komen
ontdekken: fietsen, gezellig tafelen én een groen
decor.

Het Land van Mark & Merkske presenteert vol trots haar nieuwe fietsbrochure. Haal jouw gratis fietsbrochure af vanaf 28
april bij Toerisme Hoogstraten en fiets de lente in. Je ontdekt
beslist nog enkele onbekende pareltjes in jouw achtertuin.

Met de culinaire route geniet je niet alleen van de mooiste
plekken die de omgeving te bieden heeft, maar schuif je
ook aan voor een smakelijk viergangenmenu. Het aperitief,
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert krijg je steeds in een
andere zaak op de fietsroute voorgeschoteld.
De culinaire fietsroute start vanaf donderdag 2 mei en loopt
tot en met zondag 29 september. Enkel op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kan je de route fietsen.
Geef je de culinaire route liever cadeau? Dat kan: Toerisme
Hoogstraten verkoopt een cadeaubon voor deze route. De
ontvanger maakt later zelf een reservatie op een dag naar
keuze.

Met Belgerinkel naar
de Winkel – DOE MEE
Hoogstraten doet opnieuw mee aan de actie ‘Met Belgerinkel
naar de Winkel’. De actie loopt van zaterdag 27 april tot en met
zaterdag 1 juni 2019.

Praktisch:
• Min. 2 dagen op voorhand reserveren bij Toerisme
Hoogstraten | 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be |
www.hoogstraten.be
• Prijs: € 38
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Als je tijdens de Belgerinkel-week te voet of met de fiets komt
winkelen, krijg je een spaarkaart. Met de gespaarde punten kan
je allerlei mooie prijzen winnen.
De lijst van deelnemende handelszaken vind je op www.
hoogstraten.be/belgerinkel

Vlaamse Meesters in Situ
gratis rondleiding in de Sint-Katharinakerk

Op 1 juni start het internationale project ‘Vlaamse Meesters in situ’.
In verschillende steden en gemeenten zullen Vlaamse Meesters op
hun oorspronkelijke plekken te bewonderen zijn. Ook in Hoogstraten
valt een kunstwerk uit de Vlaamse topstukkenlijst te bewonderen.
‘Het leven van Sint-Jozef’ dateert uit de tweede helft van de 15de
eeuw en bevindt zich in de Sint-Katharinakerk. Daar hangt het nog
steeds op de plaats waarvoor het bedoeld is.
Op zondag 2 juni geven we een speciale rondleiding in de Sint-Katharinakerk onder leiding van een vakkundige stadsgids, die zich in het
bijzonder focust op het meesterlijke kunstwerk.

Praktisch:
• Wanneer? Zondag 2 juni | start om 14.30 uur
• Kostprijs? Gratis
• Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be
• Meer info: www.vlaamsemeestersinsitu.be

25 jaar
Scheldebrouwerij
Opendeurdag

Op zondag 19 mei viert de Scheldebrouwerij haar
25-jarig jubileum. Daarom zet de brouwerij haar
deuren open voor het grote publiek. Iedereen, groot
én klein, is welkom tussen 12 en 18 uur.
Op deze feestelijke opendeurdag maak je kennis
met de smakelijke bieren van de Scheldebrouwerij.
Maar er is meer: de Scheldebrouwerij maakt er een
heerlijk, lokaal feestje van. De toegang is gratis en
de eerste consumptie is van het huis.

Wat staat er op het programma?

Wandeling van het jaar
Voor de vierde keer is Hoogstraten één van de vijf genomineerden
voor de provinciale wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’. Met de
wandeling ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ diende
Natuurpunt Hoogstraten een echte winnaar in. Maar liefst vier keer
hop je de grens over tijdens deze trip! De vallei van het Merkske - de
natuurlijke grens met Nederland - serveert 1900 ha topnatuur. Via
de statige dreven van Wortel-Kolonie stap je naar de vennen van de
Castelreesche Heide. De beekvallei ligt er af en toe erg nat bij, maar
bruggetjes en knuppelpaden houden je voeten droog. Bezoekerscentrum De Klapekster vormt een gezellige afsluiter.
Het zou zeer fijn zijn als je jouw stem zou uitbrengen op ‘Flirten
met de grens in de vallei van het Merkske’. Op deze manier help je
Hoogstraten opnieuw aan de overwinning en maken we samen onze
slogan ‘een stadje met smaak’ meer dan waar. Je kan je stem online
uitbrengen op de website www.wandelingvanhetjaar.be. Hier kan je
ook de gedetailleerde wandelfiches met kaartje of gpx-coördinaten
downloaden. Alvast bedankt voor jouw stem!

• Rondleiding door de Hoogstraatse biersommelier
• Hoogstraatse producenten en ondernemers presenteren hun producten: Hoogstraatse aardbeien,
den Boergondiër, Caseïne, het Vishuis, ...
• Lancering van twee nieuwe ‘Schelde Specials’
• Historische overzichtstentoonstelling van de brouwerij
• Workshops o.a. pralines met biervulling maken &
bieretiketten ontwerpen (voor kinderen)
• Springkasteel en spelletjesprogramma
• Livemuziek en DJ

Glaasje op? Laat je rijden.
Rijden en drinken gaat niet samen, dus fietsers worden extra beloond voor hun inspanning, maar vanuit
het centrum is er ook een gratis pendeldienst die je
veilig naar de Scheldebrouwerij brengt.

Lokale producten dragen bij aan duurzaam
voedsel. Ontdek alle initiatieven op
www.oogststraten.be
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Terugblik
1. De openbare vergaderingen van
de 6 dorpsraden in Hoogstraten
zijn achter de rug. Meer dan 400
Hoogstratenaren kwamen luisteren naar de beleidsintenties van
het gemeentebestuur en kregen
de gelegenheid om vragen te stellen en problemen te signaleren.
2. Op 16 maart werden de
Hoogstraatse jubilarissen in de
bloemetjes gezet door het stadsbestuur om ze te feliciteren voor
hun 50-, 60- of 70-jarig huwelijk.
Een bijzondere huldiging was er
voor Jan Huybrechts uit Meerle,
die de gezegende leeftijd van 100
jaar heeft overschreden en een
mooi geschenk kreeg overhandigd, aangeboden door ons
koningspaar.

Het schepencollege toont zich zeer ambitieus

1

1

3. De ‘Week van de Keigezonde
Kempen’, daar zet Stekelbees
graag de schouders onder. Op
onze 6 verschillende locaties en
in de krokusvakantie hadden we
extra aandacht voor beweging
en gezonde tussendoortjes. Ook
doorheen het jaar proberen we
ons steentje bij te dragen.
4. Kinderen krijgen vandaag de dag
zoveel prikkels binnen via school,
tv, computer .....Daarom last Stekelbees een uurtje kinderyoga in.
Zowel voor de kinderen als voor
begeleiding is het een middel om
rust in zichzelf te vinden.

Een zeer grote opkomst in Meerle

5. Tijdens de Week van de Armoede (23 – 29 maart)hebben een
twaalftal Hoogstratenaren zich
vrijwillig op een budget gezet van
60 euro. Een flinke inspanning
om aandacht te vragen voor het
lot van mensen in armoede. De
week werd afgesloten met een
inspiratiemoment in ‘De Feftig’,
het lokaal van welzijnsschakel ’t
Ver-Zet-Je.
Burgemeester Marc Van Aperen aan het woord
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Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord vóór 15 mei 2019 naar de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be of telefoneer je antwoord naar 03 340
19 50. Je mag maximum één antwoord per gezin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige
hand één winnaar. Vergeet niet je contactgegevens te
vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

3

4

Nieuwe
foto

Vorige fotowedstrijd
Wis Goetschalckx uit de Kleine
Pintstraat in Hoogstraten is
geselecteerd als winnaar van de
fotowedstrijd van Info’zine. Zij zag
correct dat de foto is genomen in
Vooraard 16 in Minderhout. Wis
mag in het kantoor van Toerisme
Hoogstraten een cadeaubon ter
waarde van 25 euro gaan afhalen.
Proficiat!

5
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POLITIE

Sluit je aan bij één van de
Hoogstraatse BINs!

En werk mee aan een veilige stad
Hoogstraten is een veilige stad. Over de laatste vijf jaar is het aantal
misdaden stelselmatig afgenomen. Maar we kunnen er allemaal
samen voor zorgen dat het nóg veiliger wordt. Hoe kan je het veiligheidsgevoel in je wijk en stad verbeteren? Bijvoorbeeld door je aan
te sluiten bij één van de zeven buurtinformatienetwerken (BIN) in
onze stad of bij het Winkelinformatienetwerk (WIN) van het centrum
van Hoogstraten.
Wat is een BIN?

Ik zie iets verdachts. Wat doe ik?

Een BIN is een samenwerking tussen
buurtbewoners en politie. De BIN-coördinator stuurt voornamelijk mails door
naar de leden die hem worden overgemaakt door de BIN-gemandateerde
van de politie. Dit zijn mails aangaande
preventie, feedback,…

Uiteraard bel je altijd naar het nummer
101 zodat de politie ter plaatse kan
komen. Het is niet de bedoeling om zelf
actie te ondernemen en ook is het NIET
de bedoeling om andere BIN-leden zelf
op de hoogte te brengen.

Het doel van een BIN
is voornamelijk:

Vraag een formulier aan bij de BIN-coördinator uit je buurt (zie tabel). Dat
ingevulde formulier wordt aan de politie
doorgegeven. Van zodra de politie je
gegevens in het systeem heeft gezet,
ontvang je alle telefonische berichten
en mails.

• Het verhogen van het algemeen
veiligheidsgevoel
• Het bevorderen van de sociale
controle
• Het verspreiden van de preventiegedachte

Hoe werkt een BIN?
Indien één van de leden van een BIN
een verdachte persoon, een verdacht
voertuig of verdachte handelingen heeft
opgemerkt in de buurt en dit doorbelt
naar de politie, of wanneer de politie
melding krijgt van een pas gebeurd
misdrijf waarvan de daders mogelijks
nog in de buurt zijn, KAN de politie het
BIN activeren. In dat geval worden alle
BIN-leden uit die buurt op de hoogte
gebracht door de politie.

Hoe sluit ik me aan bij een BIN?

Als je graag meer wil weten, kan je
terecht bij de BIN-coördinator of bij
inspecteur Kelly van Cotthem.

Praktisch
Politiezone Noorderkempen
Inspecteur Kelly Van Cotthem | Vrijheid 13 |2320 Hoogstraten |03 340 88 37
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BINs in
Hoogstraten
• Voort
Patrick De Bie
Patdebie@telenet.be
04 78 55 55 16
• Meerle
Ludovicus De Bie		
louis.de.bie2@telenet.be
03 315 72 91
• Meersel-Dreef
Liesbeth Bastiaansen
Binmeerseldreef2329@gmail.com

• Hoogstraten
Daniël Adams		
danny.adamsbin@gmail.com
04 86 98 65 69
• Minderhout
Ivan Van Driessche		
ivanvandriessche@gmail.com
• Meer
Louisa Stoffels		
louisastoffels@telenet.be
• Wortel
Tom Brosens
brosens.tom@telenet.be
04 96 26 17 00
• WIN Hoogstraten
Jan Van de Peer
jan@adhoogstraten.be
04 75 27 42 40

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):

Boekhouder
(niveau B1-B2-B3)
Functie:
De boekhouder voert de boekhouding en de financiële verrichtingen van de stad Hoogstraten
volgens de principes van BBC-boekhouding. Dit houdt een correcte voorbereiding, uitvoering en
opvolging van de boekhouding in.
Eveneens ben je aanspreekpunt en trekker van het team met betrekking tot de boekhouding.
Je bent mee verantwoordelijk voor de verschillende aspecten van een modern boekhoudbeheer.

Technisch assistent onderhoudstechnicus gebouwen
(elektriciteit/sanitair) (niveau D1-D2-D3)
Functie:
De technisch assistent voert zelfstandig elektriciteitswerken en werken aan sanitaire installaties
uit in de gemeentelijke gebouwen (administratieve gebouwen, scholen, bibliotheek, woonzorgcentrum, …) en patrimonium.
De technisch assistent werkt aan een kwaliteitsvol resultaat van de werken en draagt zo bij aan de
goede werking en het positief imago van de stad Hoogstraten.

Projectmedewerker School-straten

halftijds - contractueel - bepaalde duur van 4 jaar (niveau B1-B2-B3)
Functie:
De projectmedewerker voert, als lid van de stuurgroep, het project School-straten mee uit binnen
het bestaande werkkader. De projectmedewerker werkt op alle vlakken actief mee aan de realisatie van de doelstellingen van het project.
School-straten bekijkt vanuit een kindvriendelijke bril de omgeving van de basisscholen in Hoogstraten. We gaan met School-straten voor meer bewegingsvrijheid voor fietsende en stappende
kinderen en voor minder CO2-uitstoot door autoverkeer. We zetten daarbij het kind centraal en
gaan samen met kinderen, de school en volwassenen zoeken naar oplossingen op maat van de
school. Door te testen en evalueren, komen we tot een gedragen pakket maatregelen die meer
ruimte geven aan fietsende en stappende kinderen.

Kandidaatstelling
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

INFO’ZINE Hoogstraten 05/2019 | 23

n
e
t
s
o
M
De
!
!
!
N
E
P
O
is

ten kan je
In De Mos
e
spelen in d
,
n
e
m
m
e
zw
akeboarw
,
in
u
lt
e
e
sp
2 mei ook
1
f
a
n
a
v
n
den e
t spectae
h
in
n
e
klimm
mpark.
culaire kli

Het leukste recreatiedomein
van de Kempen!
Hoogeind 74, 2321 Hoogstraten
www.hoogstraten.be/demosten
Alle dagen geopend (de zwemvijver is geopend op
woensdagnamiddag en in het weekend)
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