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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Bedank
Bedank jouw
jouw

SUPERHELD
In dit Info'zine vind je een leuk kaartje, vrij door jou te gebruiken,
om jouw "superhero" te bedanken. Wat is de bedoeling?

De week van 29 februari tot 8 maart staat opnieuw in het teken
van de vrijwilliger. Hoogstraten is een bruisende en levende
stad met veel verenigingen, initiatieven en activiteiten. Zonder
het enthousiasme van de vele honderden vrijwilligers in
Hoogstraten zou dat allemaal niet mogelijk zijn!
Vrijwilligers zijn onze lokale superhelden. Je komt ze tegen
in de lokale dienstencentra, in het woonzorgcentrum, in de
verenigingen, in het woonzorgcentrum, in de scholen, in
het gemeenschapscentrum, in de bibliotheek, op straat om
zwerfvuil te rapen, noem maar op. Hun inzet betekent voor
velen, waarschijnlijk ook voor jou, een wereld van verschil. In
het bijzonder voor kwetsbare mensen, kinderen, ouderen,...

Stuur een bedankje
De week van de vrijwilliger is het
uitgelezen moment om de vrijwilligers
die jouw leven het afgelopen jaar op
een of andere manier kleurden te
bedanken.

Het stadsbestuur waardeert elke vorm
van vrijwillige inzet, maar wil in het
bijzonder toch ook die vrijwilligers lof
toezwaaien die zich dagelijks inzetten
voor de vele activiteiten en initiatieven
die in samenwerking met of vanuit het
stadsbestuur worden opgezet.
Dankjewel!

Word zelf een superheld
Vele handen maken het werk licht.
Onder dat motto zijn zowel de stad
als de verschillende Hoogstraatse
verenigingen steeds op zoek naar
helpende handen. Ben je van
Hoogstraten? Zet je je graag in om van
jouw buurt of jouw omgeving een betere
plek te maken? Ben je bekommerd om
je medemens die een steuntje in de rug
kan gebruiken? Ben je op zoek naar een
zinvolle invulling van jouw vrije tijd?
Neem dan zeker contact op met
vrijwilligers@hoogstraten.be
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BESTE LEZER

In het voorwoord van Info’zine hameren wij er voortdurend op dat
onze stad een plaats moet zijn waar het aangenaam is om te wonen,
te leven en te ontspannen. Een grote voorwaarde daartoe is dat onze
inwoners hier ook werk kunnen vinden. Een fijne job hebben in eigen
streek is voor heel wat mensen een belangrijk element om gelukkig te
kunnen zijn.
Een goed ondernemersklimaat is goed voor iedereen; het creëert jobs
en jobs creëren welvaart. Dit stadsbestuur voert expliciet een ondernemersvriendelijk beleid, niet alleen met woorden, maar ook met
daden. Zo investeert de stad in de kinderopvang voor kinderen van
werknemers, in de veiligheid van de ondernemingen, in samenspraak
met hulpverleningszone Taxandria en lokale politiezone Noorderkempen, in mooie bedrijventerreinen, in een sfeervolle aankleding van
ons winkelcentrum, enzovoort. Wij zitten ook regelmatig aan tafel met
ondernemers en werkgeversverenigingen om de vinger aan de pols
te houden bij onze lokale economie en met elkaar van gedachten te
wisselen.
Eén van de gezamenlijke vraagstukken is zeker de luide roep naar
maatregelen en investeringen die noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Is dat tegengesteld aan een goed ondernemersklimaat? Naar ons gevoel helemaal niet. Inzetten op een duurzame economie betekent investeren in een toekomst op lange termijn,
investeren in een samenleving die voor onze kinderen perspectieven
biedt. Dat kunnen we enkel samen doen, elk op zijn of haar niveau.
In het straatbeeld van Hoogstraten zijn we ondertussen gewend
geworden aan de windmolens aan de horizon en de zonnepanelen
op de daken. Maar duurzaamheid gaat nog veel verder. Samen met
producenten en consumenten ontwikkelen we projecten inzake duurzame voedselproductie (kijk maar eens op pagina 9). Op ons nieuwe
bedrijventerrein Kluis Z1 wordt een warmtenet aangelegd (waarbij we
energie diep uit de ondergrond gaan halen).
We herinneren ons allemaal nog de tijd dat veel mensen op zoek
waren naar werk. Nu leven we gelukkig in een tijd dat er veel werkgelegenheid is. Sterker nog, onze ondernemingen krijgen het steeds
moeilijker om voldoende bekwame werknemers te vinden. Wij
beseffen dat we in onze stad de juiste voorwaarden moeten creëren om voldoende jobaanbod op ons grondgebied te hebben. Onze
jobbeurs in 2018 was een groot succes. Op 29 april 2020 organiseren
we een nieuwe jobbeurs. Deze vindt plaats van 13.00 tot 18.00 uur,
in een nog grotere zaal, de feestzaal van het Klein Seminarie, zodat
we gastheer kunnen zijn voor nog meer bedrijven en organisaties die
werknemers nodig hebben.
Tot slot roep ik onze ondernemers op om de aankondiging hiernaast
goed te lezen. Schrijf je in voor de jobbeurs. Wij gaan jou ondersteunen om te groeien en te bloeien. De eerste voorwaarde daartoe is dat
je goede mensen uit eigen streek kan aantrekken, die dan ook graag
in jouw bedrijf werken, omdat werk in eigen streek zorgt voor een
aangename werk-privébalans.
Veel leesgenot,
Katrien Brosens, Schepen van ondernemen
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ECONOMIE

Jobbeurs
Noorderkempen Werkt
Feestzaal Klein Seminarie

Handelaar, doe
mee aan "Met
Belgerinkel
naar de Winkel"!

Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten

Woensdag 29 april 2020
tussen 13.00 en 18.00 uur

Ook dit jaar doen de stad en Unizo
Hoogstraten mee aan de actie “Met
Belgerinkel naar de Winkel”. Deze
actie loopt van zaterdag 2 mei tot en
met zaterdag 6 juni 2019.
Wat houdt deze actie in voor jou
als
Hoogstraatse
handelaar?
De deelnemende Hoogstraatse
handelaars geven aan hun klanten
die te voet of met de fiets komen
winkelen een spaarkaart mee. In
de periode van de actie krijgen zij
een stempel als ze bij jou aankopen
verrichten. Met elke gevulde
spaarkaart maken zij kans op een
prijs.
Ook als handelaar kan jij de
prijzenpot mee spijzen. Doe mee en
stel een prijs ter beschikking. Ook
de stad doet zoals elk jaar haar duit
in het prijzenpotje met een aantal
cadeaucheques, die kunnen besteed
worden bij de lokale handelaar.

Praktisch:
• Schrijf je in via www.
hoogstraten.be/belgerinkel
-inschrijving of via
economie@hoogstraten.be.
• Je inschrijving moet ten laatste
op 15 april 2020 binnen zijn.

Kamer van
Koophandel

Vind je toekomstige werknemer
Op woensdag 29 april organiseert Noorderkempen Werkt een algemene jobbeurs
in Hoogstraten i.s.m. VDAB, Voka Mechelen-Kempen, Randstad en de gemeenten
Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel. Deze jobbeurs vindt plaats in het stemmige
kader van de feestzaal van de school Klein Seminarie, Vrijheid 234, Hoogstraten.
Ben je een werkgever en ga je dit voorjaar op zoek naar één of meer werknemers,
meld je dan snel aan via www.hoogstraten.be/inschrijvenjobbeurs.
Heb je nog geen personeel of heb je onvoldoende zicht op het aanwerven van
(bijkomend) personeel, dan kan je die dag ook een beroep doen op mensen van de
jobbeurs voor raad en daad. Er bestaan immers tal van tewerkstellingsmaatregelen
of RSZ-kortingen, waar je een beroep op kan doen als ondernemer.
De deadline voor je inschrijving is dinsdag 31 maart a.s. Pas op, het aantal
standplaatsen is beperkt. Wil je zeker zijn van je standplaats, wacht dan niet te lang!
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WONEN

Hoogstraten pakt
leegstand en
verwaarlozing aan
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Het is de taak van de stad om leegstaande en
verwaarloosde woningen op te sporen. Want er zijn
heel wat redenen om waarom we geen leegstand
willen op ons grondgebied.
•
•
•
•

Plaatsen waar veel leegstand is, kunnen leiden tot een onveiligheidsgevoel.
Veelvuldige leegstand brengt lokaal meer werk met zich mee.
Leegstaande woningen zijn makkelijker mikpunt van vandalisme en krakers.
Woningen die zonder reden leegstaan, dragen bij tot een schaarste aan betaalbare
en kwaliteitsvolle woningen en drijven huur- en verkoopprijzen omhoog.
• Leegstand zorgt op lange termijn voor meer kosten aan de woning, en verhoogt
in tegenstelling tot wat sommige eigenaars denken niet de marktwaarde in de
toekomst.
• Langdurige leegstand is vaak de voorbode van verkrotting.
• Meer leegstand verhoogt het nutteloos ruimtebeslag. Ecologisch en
maatschappelijk gezien moeten we hier zuinig mee omgaan.

Leegstand
Wanneer is er sprake van
leegstand?
De woning is gedurende minstens
twaalf opeenvolgende maanden:
• Niet bewoond
De woning heeft bv. geen
inschrijving in het bevolkingsregister.
• Niet gebruikt voor elke andere door
de Vlaamse Regering omschreven
functie die een effectief en
niet-occasioneel gebruik van een
woning met zich meebrengt.
Wordt bv. niet als kantoor gebruikt.

Hoe pakken we dit aan?
In oktober 2019 is Hoogstraten in
samenwerking met IOK gestart met
een administratief dossier op te stellen
aan de hand van een ‘technisch verslag
leegstand’.
Wanneer er voldoende aanwijzingen
zijn voor leegstand, komt een
woningcontroleur ter plaatse om de
leegstand vast te stellen.

De controleur hanteert hierbij een
aantal objectieve criteria:
• De woning is niet bemeubeld.
• De brievenbus is dichtgeplakt of puilt
uit
• De woning is onverzorgd of ziet er
verlaten uit.
De woningcontroleur kan ook de buren
of wijkagent raadplegen voor informatie.
Na de vaststelling volgt de inventarisatie,
waarop de eigenaar wordt verwittigd
en een administratieve akte ontvangt.
Op basis hiervan heeft de eigenaar 30
dagen de tijd (ingang vanaf 3 dagen na
het versturen van de administratieve
akte) om bezwaar aan te tekenen tegen
de opname op de leegstandslijst.
Daarna komt de woning al dan niet op de
officiële leegstandslijst te staan.
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Belasting op leegstand
In 2020 worden er nog geen heffingen
op leegstand doorgevoerd. Vanaf 2021
verandert dat en zal de stad dat wel doen.
Voor een pand dat langer dan 1 jaar is
opgenomen op het leegstandsregister,
zal een heffing betaald moeten worden.

Hoe kan ik mijn woning
van de inventarislijst laten
schrappen?
Wanneer de woning minstens zes
maanden ononderbroken bewoond
is, wordt deze geschrapt uit de
leegstandslijst. Een woning wordt als
bewoond beschouwd:
• wanneer er een inschrijving is van de
bewoner(s) in het bevolkingsregister.
• na een bezoek van de wijkagent.

Hoeveel bedraagt de heffing?
De leegstandsbelasting zal het eerste
jaar 1.000 euro per wooneenheid
bedragen. Je kan bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en
schepenen.

Verwaarlozing
Vanaf 2019 is er een jaarlijkse controle
op verwaarlozing gestart vanuit de
stad Hoogstraten. We spreken van
verwaarlozing als een gebouw ernstige
zichtbare en storende gebreken
of tekenen van verval vertoont
aan buitenmuren,
schoorstenen,
dakbedekking…
De werkwijze is vergelijkbaar met die
van leegstand. Een woningcontroleur
van IOK komt langs om te oordelen of
een pand als verwaarloosd kan worden
beschouwd. Dit gebeurt eveneens
op basis van objectieve criteria (bv.
verzakking dakgebinte, loshangende
goten,…). De eigenaar wordt op de
hoogte gebracht van de vaststellingen
zodat hij de tijd heeft om de nodige
herstellingen (of evt. sloop van de
woning) uit te voeren.
Ook voor verwaarlozing werd beslist
om vanaf 2021 een heffing in te
voeren. Voor een pand dat langer dan
1 jaar is opgenomen op het register
verwaarloosde panden, zal vanaf 2021
een heffing betaald moeten worden.

8 | INFO’ZINE Hoogstraten 03/2020

Registratie
van tweede
verblijven
Hoogstraten telt veel woningen die
gebruikt of verhuurd worden als
tweede verblijf.

Vraag een
conformiteitsattest
aan
Verhuur je een woning? Hoogstraten
biedt je voortaan de mogelijkheid
conformiteitsattesten aan te vragen
voor je (huur)woning.
Wie in Vlaanderen een woning verhuurt,
moet ervoor zorgen dat de woning
aan
bepaalde
kwaliteitsnormen
voldoet (o.a. op vlak van veiligheid,
gezondheid, …). Om dat aan te tonen,
kunnen eigenaars-verhuurders een
conformiteitsattest aanvragen bij de
stad Hoogstraten.
Het attest kan aangevraagd worden
via de dienst wonen en kost 62,50
euro. Voor dit bedrag komt een
woningonderzoeker langs die op basis
van een technisch verslag nagaat of de
woning in orde is.
Bij een controle waarbij de woning
minder dan 15 punten scoort, ontvangt
de eigenaar een conformiteitsattest
met een geldigheid van maximum tien
jaar. Wanneer de woning 15 punten
of meer scoort, kan deze ongeschikt/
onbewoonbaar verklaard worden als de
gebreken niet worden weggewerkt. Er
worden daarna afspraken gemaakt met
de dienst wonen en de burgemeester
betreffende de periode die nodig is om
de woning in orde te maken zodat er
een conformiteitsattest kan afgeleverd
worden. De kost van 62,50 euro wordt
slechts eenmalig aangerekend, ook
wanneer er meerdere controles nodig
zijn.

Een tweede verblijf is een
private woongelegenheid
die
geen hoofdverblijf vormt van de
eigenaar of huurder. Het gaat dus
om bungalows, appartementen,
weekendhuisjes, optrekjes… ,
waarvoor niemand is ingeschreven
in het bevolkingsregister.
Lokalen die uitsluitend bestemd
zijn om een beroepsactiviteit uit
te oefenen kunnen niet als tweede
verblijf worden beschouwd. Dat
geldt ook voor garages, tenten,
verplaatsbare
caravans
en
woonaanhangwagens.
Ook voor tweede verblijven gaat
de stad Hoogstraten een heffing
invoeren. Het betreft hier een
vast bedrag per jaar. Vanaf 2021
zal er een heffing van 500 euro
voor elk tweede verblijf worden
aangerekend. Elke woning die
op de inventarisatielijst van
tweede verblijven staat – of op de
vermoedenslijst zal hierover een
schrijven ontvangen. Via de dienst
Wonen van de stad Hoogstraten
kan elke eigenaar een tweede
verblijf aangeven.

Praktisch:
• Wens je meer te weten over deze onderwerpen? Dan kan je terecht bij de
dienst wonen: wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 19.
• In het tweede kwartaal van 2020 houden we over deze onderwerpen een
infomoment in het stadhuis van Hoogstraten. Meer informatie over
de info-avond kan je binnenkort op www.hoogstraten.be terugvinden.

OOGSTSTRATEN

Maak kennis met

‘De Markt’

Overdekte boerenmarkt met producten van hier
Op vrijdag 20 maart opent ‘De Markt’, een overdekte pop-up
boerenmarkt in Hoogstraten.
Op deze wekelijkse vrijdagmarkt koop je kraakverse en
(h)eerlijke producten recht van de boer. (Bio)groenten en
fruit, kazen, zuivel, eieren, vlees, confituur, desembrood,
ijs,… Alle lokale producten op één plaats. Verschillende
boeren of producenten uit Hoogstraten en omgeving zetten
hun schouders onder dit initiatief.
Tijdens de markt worden regelmatig demo’s of workshops
met seizoensproducten van de markt georganiseerd, er is een
kinderhoek en een kleine bar met regionale dranken.

Openingsfeest
Op vrijdag 20 maart 2020 tussen
15.00 en 19.00 uur opent de markt op
feestelijke wijze. Kom langs en maak
kennis met de boeren en hun lekkere
aanbod. Bovenop gratis proevertjes is er
ook een verrassing voor elk kind… Zet je
boodschappentas alvast klaar!

Praktisch
• Vanaf 20 maart elke vrijdag
tussen 15.00 tot 19.00 uur.
• Locatie: markthal VITO
Hoogstraten, afdeling land- en
tuinbouw – Hemelrijksestraat
7 (zijstraat Katelijnestraat).
• Gemakkelijk te voet of met
de fiets bereikbaar vanuit het
centrum – parkeergelegenheid
ter plaatse.
• Zin om mee te werken?
Mail naar Stefaan Voet,
projectmanager Ferm:
svoet@samenferm.be
•

Meer info:
www.samenferm.be/demarkt
Facebookpagina:
‘de markt Hoogstraten’

Wil je meewerken?
Ben jij ook gebeten door de microbe
van lokale, duurzame voeding en/
of wil je de lokale landbouw mee
ondersteunen? De Markt is blij met
helpende handen voor onder andere het
klaarzetten of opruimen van de markt,
voor de bediening achter de bar of voor
het begeleiden van de kinderateliers.
Heb jij nog tijd op vrijdagnamiddag of
-avond? Wekelijks? Maandelijks? Of
gewoon af en toe? Laat ons weten wat
voor jou haalbaar is en wij bieden je een
gezellig samenzijn, ondersteuning en
waardering.

DE MARKT

Bovendien wordt een kleine
vrijwilligersvergoeding voorzien.
Dit project wordt gefinancierd met de steun van ELFPO (het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling)
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BERICHTEN

Wil je een

mantelzorgpremie

aanvragen?

Ben je een mantelzorger van een zorgbehoevende die jaarlijks
recht heeft op onze mantelzorgpremie? Dan willen wij je
graag informeren dat het aanvraagformulier en de afwikkeling
hiervan vanaf 1 maart 2020 zullen veranderen.
Wat zijn de voorwaarden
om de gemeentelijke
mantelzorgpremie te
bekomen?
Het stadsbestuur voorziet in een toelage
aan de inwoners van Hoogstraten
die de verzorging op zich nemen
van zorgbehoevende bejaarden,
gehandicapten of zieken. Zowel de
zorgverstrekker als de zorgbehoevende
moeten woonachtig zijn in onze
gemeente.
Het bedrag van de toelage wordt
bepaald door de graad van
zelfredzaamheid (minstens 9 punten)
van de zorgbehoevende. Deze graad
wordt vastgesteld door de F.O.D. Sociale
Zekerheid.

Wat is er gewijzigd aan het
aanvraagformulier?
Het aanvraagformulier is uitgebreider
en voorzien van een ontvangstbewijs.
Dit bewijs zorgt ervoor dat je bij
twijfel steeds kunt aantonen dat je de
aanvraag tijdig hebt binnengebracht om
de mantelzorgpremie te ontvangen.
Vanaf 1 maart 2020 mag het
aanvraagformulier op één van volgende
manieren bezorgd worden:
- Persoonlijk afgeven aan de
onthaalbalie van campus Stede
Akkers (Jaak Aertslaan 2 – 2320
Hoogstraten) of in het stadhuis
(Vrijheid 149 – 2320 Hoogstraten).
De onthaalmedewerker zal het
ontvangstbewijs ter plaatse

Bovendien moet aan volgende
voorwaarden voldaan worden:

afstempelen.
• Per mail naar onthaal@hoogstraten.
be (Pas op: enkel een ingescand
formulier kan aanvaard worden, dus
geen foto). Na goede ontvangst zal je
via mail een bevestiging ontvangen.
• Het aanvraagformulier kan voortaan
niet meer per post bezorgd worden.

Wat moet ik doen om het
nieuwe aanvraagformulier te
ontvangen?
Begin maart zal naar alle gekende
mantelzorgers van 2019 per post een
brief met blanco aanvraagformulier
bezorgd worden, hiervoor hoef je dus
zelf niets te doen.
Verder kun je het formulier ook afhalen
bij de onthaalbalie van het stadhuis en
woonzorgcentrum of thuis downloaden
via de website van Hoogstraten:
www.hoogstraten.be/mantelzorgpremie

Ik heb mijn
aanvraagformulier voor
2020 al binnengebracht.
Wat nu?
Als je het aanvraagformulier
voor 1 maart 2020 al hebt binnen
gebracht, dan blijft dit nog steeds
geldig. Je hoeft voor het jaar 2020
dus geen nieuwe aanvraag in te
dienen. Bij je aanvraag in 2021
moet je wel gebruik maken van
het nieuwe formulier.

• de zorgbehoevende moet thuis
verzorgd worden;
• per zorgbehoevende kan er slechts
één aanvraag ingediend worden;
• de zorgverstrekker kan geen
hulpbehoevende zijn;
• de zorgbehoevende bejaarde moet de
leeftijd van 65 jaar bereikt hebben;
• de zorgbehoevende zieke of
gehandicapte moet minstens 25 jaar
oud zijn;
• de aanvraag moet vergezeld zijn
van het attest afgeleverd door de
F.O.D. Sociale Zaken en moet worden
ingediend bij het stadsbestuur ten
laatste op 1 december 2020.

Praktisch:
Voor inlichtingen: 03 340 16 00. of www.hoogstraten.be/mantelzorgpremie
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Nieuwe
zwerfvuilactie Proper
Hoogstraten
Tussen 18 en 25 april willen we
verenigingen, scholen, bedrijven en
inwoners weer bijeenbrengen om
samen het zwerfvuil in onze straten aan
te pakken. Samen krijgen we het afval
klein en maken we onze buurt proper! Jij
doet toch ook mee?
Schrijf je in via www.hoogstraten.be/
properhoogstraten en wij zetten alvast
al het nodige materiaal voor je klaar!

Nieuw kunstwerk
op bedrijventerrein

De Kluis
Mogelijk heb je recent een
imponerende gele stalen constructie
opgemerkt op De Kluis: dit is een
kunstwerk van Maarten Schaubroeck,
‘Vrijheid’ genaamd.

Het recyclagepark
verkoopt voortaan
afvalzakken
Vanaf dit jaar kan je op het recyclagepark
ook terecht voor de aankoop van
de reglementaire afvalzakken of de
aanschaf van een compostbak of -vat.

Momenteel wordt nog gewerkt aan
de lichtinstallatie en de groenaanleg.
Het stadsbestuur hoopt in de loop van
april het kunstwerk officieel te kunnen
inhuldigen in aanwezigheid van de
kunstenaar, wanneer het afgewerkte
bedrijventerrein wordt opgeleverd.
Meer informatie volgt in een volgende
Info’zine.

Goe Bezig
Een goed business-idee mag ook vermeld worden in deze rubriek. Het centrum
van Hoogstraten krijgt er deze lente een bezienswaardigheid bij: een heuse
bloemenplukweide.
Met de hulp van heel wat vrijwilligers heeft florist Ben Rombouts ruim 7.000
bloembollen geplant aan de Thijsakker.
Medio april zal de bloemenplukweide in bloei staan en kunnen de
Hoogstratenaren een eigen boeket komen samenstellen.

KORT
Doe de woontest
Maken we in de toekomst plaats voor meer
groen? Hoe pakken we parkeerproblemen
aan? Gaan we steeds dichter op elkaar
wonen?
De Vlaamse overheid lanceert samen
met stad Hoogstraten en andere lokale
besturen ‘Thuis in de Toekomst’, een online
woontest die peilt naar de mening van de
Vlamingen over hoe zij (zouden willen)
wonen. Door de vragenlijst in te vullen,
geef jij het stadsbestuur informatie over
hoe je graag wilt wonen, wat je belangrijk
vindt en wat niet. Daarmee kunnen we
samen plannen voor de toekomst maken.

Nieuwsgierig?
Dan heb je gelegenheid om tot 31 maart de
woontest in te vullen op
www.thuisindetoekomst.be

Gemeente- en stadsmonitor
Ben je tevreden over jouw buurt? Kan je
veilig fietsen in jouw gemeente of stad?
Hoe tevreden ben je over de voorzieningen
in jouw gemeente of stad? De gemeenteen stadsmonitor bevat meer dan 200
omgevingsindicatoren, waarvan er veel
worden verzameld door middel van een
driejaarlijkse burgerbevraging.
Dankzij deze indicatoren krijgen we een
goed beeld over de stand van zaken in
onze stad. Dit voorjaar organiseert het
Agentschap Binnenlands Bestuur een
nieuwe burgerbevraging. Wij adviseren je
om de vragenlijst zeker in te vullen, als die
in je bus belandt.Voor meer uitleg kan je
vanaf eind maart terecht op
www.gemeente-en-stadsmonitor.
vlaanderen.be.
Op deze website kan je bovendien alle
resultaten van de vorige bevraging
raadplegen.
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GEZONDHEID

Huis van het Kind
Hoogstraten doet
mee!
Van 1 tot en met 7 maart staat de
‘Week van de Keigezonde Kempen’
op jouw gezinskalender. Die week
staat bol van de activiteiten voor
een gezond(er) gezinsleven. Doe
mee en gun jezelf even tijd om stil
te staan bij gezond gedrag in jouw
gezin.
De actieweek wil met jou terug
naar de basis van een gezond
evenwicht; niet veel van alles,
maar van alles een beetje. Denk
maar: tijd maken voor je kinderen,
samen
ontbijten,
aandacht
hebben voor een gezonde
brooddoos, regelmatig een korte
avondwandeling of ravotten in de
eigen tuin, …
Tijdens deze week hebben we
volgende acties in petto:

1.

Gezond ontbijt bij
De Speelbabbel
Op vrijdag 6 maart zijn kindjes tot
3 jaar, samen met hun ouder(s) of
grootouder(s) welkom op een gezond
ontbijt. Om 9.00 uur schuiven we aan
tafel. Nadien kunnen de kindjes nog
wat spelen, en kan je zelf nog wat
napraten. Deelname is gratis. Vooraf
inschrijven is verplicht.

Brooddoosliefde
Verras je zoon of dochter
tijdens de middagpauze
met een smakelijke
boodschap!

Praktisch
Inschrijven voor 1 maart via
samenleving@hoogstraten.be
of tel. 03 340 19 59.

2.

Groenten kweken
in de klas
In de lagere scholen die meedoen
komt een minikweekkas op de
vensterbank van de klas. Daarin
worden groentezaadjes geplant.
Samen met hun juf of meester kunnen
de kinderen van dag tot dag volgen
hoe de zaadjes kiemen en groeien.
Met wat zon, water en goede zorgen
worden er later dit jaar hopelijk
lekkere, verse groenten geoogst.
Meer info: www.
huisvanhetkindhoogstraten.be
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3.

Dat kan via de lunchboxkaartjes
van OogstStraten. Hoe leuk is het
wanneer je je brooddoos opendoet
en daarin een leuk kaartje vindt met
een boodschap speciaal voor jou?!
Je kinderen leren zo spelenderwijs
omgaan met gezonde en duurzame
voeding. Heb je er tijdens het
oudjaarszingen bij het stadhuis
geen gehaald? Of wil je er nog?
Deze brooddooskaartjes zijn vanaf
2 tot en met 7 maart - of zolang de
voorraad strekt - gratis verkrijgbaar
in de BiB van Hoogstraten, in de
Opvoedingswinkel of bij Stekelbees.

WEGEN EN VERKEER

Wegdek John Lijsenstraat (Meer)
wordt vernieuwd
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in het voorjaar
van 2020 het wegdek van de John Lijsenstraat (N146) in Meer.
Dit zal gebeuren over een afstand van zo’n 3 km tussen het
kruispunt Hoogeind en de Nederlandse grens, dus ook ter
hoogte van het op- en afrittencomplex 1 van de E19.
Tussen Hoogeind en de Zundertseweg
worden een aantal dikke eikenbomen
vervangen die vlak naast de weg staan
en de veiligheid in het gedrang brengen.
Tussen de snelweg en de Nederlandse
grens blijven de bomen staan.
Waarom is er gekozen voor de vervanging
van een aantal dikke eikenbomen
tussen Hoogeind en de Zundertsweg?
Zij zijn zodanig in omvang toegenomen,
dat ze de veiligheid van de weggebruiker
in het gedrang brengen. Op sommige
plekken is de wegbreedte zeer beperkt,
omdat de bomen vlak langs of op de
wegrand staan. Kruisende bussen of
vrachtwagens komen daardoor in de
problemen. De dikke bomen beperken
op dit moment ook de zichtbaarheid bij
het in- en uitrijden van de aangrenzende
opritten.
Bovendien
richten
de
boomwortels schade aan het wegdek
en de fietspaden aan. Daarom wordt er
bij deze asfaltvernieuwing meteen werk
gemaakt van het vervangen van de dikke
eiken door jonge bomen, vermoedelijk
linde. Dat gebeurt tijdens een volgend
plantseizoen.

Het wegdek van de John Lijsenstraat
(N146) zal nadien worden aangepakt
met twee nieuwe lagen asfalt. Eerst
worden de bovenste lagen van het
oude asfalt afgefreesd. De uitvoering
van deze asfaltwerken is voorzien dit
voorjaar (mei/juni) en zal ook ongeveer
twee weken in beslag nemen. Omdat het
gaat om een uitgestrekte zone van zo’n 3
km, worden de werkzaamheden in fases
uitgevoerd. Daarbij wordt de werkzone
telkens afgesloten voor verkeer, dus
ook voor bestemmingsverkeer. De
fietspaden blijven steeds toegankelijk.

Toelichting op
dorpsraadcafé
Meer
AWV geeft een toelichting
over deze werken op het
Dorpsraadcafé van 3 maart 2020
in de refter van basisschool De
Meerpaal.

Praktisch:
Alle info over deze werken
vind je terug op
www.wegenenverkeer.be/
hoogstraten.

Eerst bomen vervangen,
daarna nieuwe rijweg
Het kappen van de bomen zal dit
voorjaar gebeuren, vermoedelijk in
april 2020. Gedurende een tweetal
weken zal de straat worden afgesloten
voor doorgaand verkeer. Een omleiding
wordt aangegeven. Bestemmingen in de
werfzone blijven grotendeels bereikbaar,
behalve tijdelijk in de specifieke zone
waarin de kapwerken plaatsvinden.

Opgelet
jn zeer
deze werken zi
ijk.
weersafhankel
n daardoor
De planning ka
.
nog veranderen
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VACATURES

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening.
Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Momenteel is het
stadsbestuur op zoek naar verschillende collega’s (m/v):

Ploegbaas gebouwen
(niveau C1-C2-C3)

contract onbepaalde duur – 38/38°
aanleg wervingsreserve – 2 jaar
Functie
De ploegbaas gebouwen is verantwoordelijk voor de leiding van het team dat instaat voor het onderhoud en
de herstellingen van het gebouwenpatrimonium van de stad Hoogstraten. Je stelt de organisatie, de materiële
voorzieningen en de kwaliteitscontrole van het team op punt en werkt mee op het terrein. Je hebt een nauw
contact met de andere teams van de afdeling stadspatrimonium.
Een goede samenwerking met de ploegbaas wegen, de ploegbaas groen en de twee diensthoofden
schoonmaak is essentieel. Je bent verantwoordelijk voor de conditiemeting van de gebouwen die eigendom
zijn van de stad Hoogstraten. Je zet de nodige stappen voor zowel preventief als correctief onderhoud. Je
garandeert dat er snel en oplossingsgericht wordt opgetreden bij technische mankementen en defecten.
Je staat in voor de documentatie van alle uitgevoerde taken en de verwerking ervan in een ondersteunende
softwaretoepassing die ook het latere beheer ervan faciliteert.

Profiel
Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig.

Aanvullende voorwaarden
In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aanbod
We bieden je een boeiende voltijdse job in contractueel dienstverband. Verloning volgens wettelijk barema,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opbouw 2de pensioenpijler en fietsvergoeding. De aanvangswedde
bedraagt 1 927 euro bruto per maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar).

Kandidaatstelling voor drie de functies
Stel je uiterlijk op 3 maart 2020 kandidaat door je motivatiebrief, cv en een kopie van het vereiste
diploma te mailen naar jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar:
Dienst HRM | Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten

Meer info
Meer informatie over de selectieprocedures, de functies of aanwervingsvoorwaarden vind je op
www.hoogstraten.be/vacatures.
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Technisch assistent groen
(niveau D1-D2-D3)

contract onbepaalde duur – 38/38° – aanleg wervingsreserve – 2 jaar
Functie
De technisch assistent groen is een vakman die instaat voor de goede uitvoering van de groenaanleg en het
groenonderhoud in de gemeente. De technisch assistent is de trekkende kracht van de ploeg op het terrein. De technisch
assistent groen zorgt voor een kwaliteitsvol resultaat van de groenaanleg en het groenonderhoud en draagt zo bij aan
het welzijn en welbevinden van klanten, medewerkers en burgers.

Profiel
Je beschikt over een bekwaamheidsattest waaruit stielkennis blijkt (= diploma of getuigschrift van minimum drie jaar
technisch onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs) OF professionele ervaring in de tuinbouw of gelijkwaardig. Deze
ervaring toont de kandidaat aan in zijn curriculum vitae.

Aanvullende voorwaarden
Bereid zijn om flexibel te werken (occasioneel avond- en weekendwerk).

Aanbod
We bieden je een boeiende voltijdse job in contractueel dienstverband. Verloning volgens wettelijk barema,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opbouw 2de pensioenpijler en fietsvergoeding. De aanvangswedde
bedraagt 1 892 euro bruto per maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar).

Beleidsmedewerker jeugd
(niveau B1-B2-B3)

contract onbepaalde duur – 19/38° – aanleg wervingsreserve – 2 jaar
Functie
Als beleidsmedewerker jeugd ben je verantwoordelijk voor het vormgeven en implementeren van het jeugdbeleid van
de stad Hoogstraten. Hoogstraten is een kindvriendelijke gemeente. Een kindvriendelijk Hoogstraten zet kinderen en
jongeren centraal, luistert naar hen, gaat met hen in gesprek, laat zich door hen inspireren en werkt met hen samen. Je
doet enerzijds aan beleidsvoorbereiding. Maar daarnaast werk je op projectmatige basis aan het verbeteren en creëren
van nieuwe kansen en initiatieven met betrekking tot de leefwereld van kinderen, jongeren en jeugdverenigingen.

Profiel
Je beschikt over een diploma bachelor of gelijkwaardig.

Aanvullende voorwaarden
Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Ervaring in het jeugdwerk en/of bij een lokaal bestuur is een pluspunt.

Aanbod
We bieden je een boeiende halftijdse job in contractueel dienstverband. Verloning volgens
wettelijk barema, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opbouw 2de pensioenpijler
en fietsvergoeding. De aanvangswedde bedraagt 1 230 euro bruto per maand. Dit bedrag
verhoogt als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar).
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Gewijzigde verkeerssituatie ron

VERKEER

Rijrichting
dagelijks
verkeer
Traject
Werfverkeer
Tijdelijke
doorsteek
fietsers
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De voornaamste maatregelen
Omstreeks 19 februari zijn de afbraakwerken begonnen
aan het voormalige rusthuis ‘O.L.V. der 7 Weeën’. Met de
aannemer zijn een aantal verkeersmaatregelen afgesproken
om maximale veiligheid te garanderen voor alle verkeer dat
zich rondom de bouwzone afwikkelt.
Veel schoolgaande kinderen volgen immers een traject
dat hen langs de bouwwerf voert. Wij willen hen niet
in aanraking brengen met het werfverkeer met zware
vrachtwagens en bestelwagens dat via campus Stede
Akkers passeert. Daarom drukken we in dit Info’zine nog
eens het kaartje af waarop de verkeersmaatregelen staan
aangegeven.

nd zorgcampus Stede Akkers

• Er is geen werfverkeer toegelaten
op campus Stede Akkers tijdens
de beginuren van de scholen
(tussen 8.00 uur en 8.30 uur) en
de sluitingsuren van de scholen
(tussen 15.30 uur en 16.00 uur).
• Het eenrichtingsverkeer op
campus Stede Akkers wordt
omgedraaid. Dat wil zeggen
dat alle verkeer in de richting
van campus Stede Akkers via
de Katelijnestraat moet inrijden
en via de Loenhoutseweg moet
uitrijden. Het zal niet meer
mogelijk zijn om de parking van
het woonzorgcentrum te bereiken

via de Loenhoutseweg.
• Het voetpad op de Heilig Bloedlaan
wordt ter hoogte van de bouwwerf
afgesloten. We vragen de voetgangers
om ter hoogte van het Klein-Seminarie over te steken en via de
Heilig Bloedlaan te wandelen richting
Lodewijk De Konincklaan.
• Het fiets- en wandelpad achteraan het
Klein-Seminarie wordt afgesloten. Dit
om te verzekeren dat de kinderen hier
niet op het traject van het werfverkeer
terecht komen.

het oude rusthuis richting Heilig
Bloedlaan vallen binnen de
werfzone en worden afgesloten.
Voor wandelaars en fietsers wordt
een nieuwe trage weg aangelegd
over het grasperk voor het WZC
(richting Heilig Bloedlaan).
• In de Heilig Bloedstraat wordt
eenrichtingsverkeer ingesteld
met een tonnageverbod voor alle
voertuigen van meer dan 3,5 ton.

• De esplanade (plein naast het
rusthuis) en de doorsteek naast
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MAART 2020

Expo | Clara Voortman & Lionel
Tot 22 maart 2020
Stedelijk Museum, Begijnhof 9,
Hoogstraten
Clara Voortman en Lionel van den
Boogaerde. Hun Gentse afkomst
hield hen niet tegen hun hart te
verliezen aan de Kempen. Dit rijkelijk
horizontaal groen landschap en hun
bevolking werd hun inspiratiebron.
Een artistieke ontmoeting tussen vier
generaties.
Organisator: Stadsbestuur
Hoogstraten
Info: museum@hoogstraten.be
03 340 19 80

Winterse bierwandeling
Tot 26 april 2020
Vertrek tussen 11.00 en 13.00 uur
Elke vrijdag, zaterdag en zondag kan u
genieten van een fikse wandeling met
daarna een stevig glas streekbier en
een dampend bord comfortfood.
Afstand: tussen 8 en 11 kilometer
Info: Toerisme Hoogstraten
toerisme@hoogstraten.be
03 340 19 55

Tentoonstelling I Handwerkstukken Van
Martha Vorselmans
1 maart 2020 – 2 maart 2020
LDC Stede Akkers,
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisatie: LDC Stede Akkers
Info: dienstencentrum@hoogstraten.be
03 340 16 30
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Koffieleuten
2 maart 2020 – van 14.00 tot 16.00
uur
Cafetaria LDC Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Kom je gezellig mee koffieleuten in de
cafetaria? Schuif gewoon bij aan tafel.
Je doet twee euro in de pot voor koffie
of thee en een lekkere koek. Je moet
hiervoor niet inschrijven. Je komt en
gaat zoals het je past. Word je graag
even voorgesteld? Neem dan contact
op met het LDC. Koffieleuten vindt
plaats elke maand.
Organisator: LDC Stede Akkers
Prijs: € 2,00
Info: dienstencentrum@hoogstraten.
be 03 340 16 30
Mantelzorgcafé | Den Erdbism
5 maart 2020 – van 19.00 tot 21.30 uur
Thema: Zorgvolmacht en bewindvoering
door een notaris
LDC Stede Akkers Hoogstraten
Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info: onthaal.stedeakkers@
hoogstraten.be
03 340 16 00
www.mantelzorghub.be
Workshop koken | Klassiek gezonder
5 maart 2020 – van 19.00 tot 22.00 uur
VTI Hotelschool Spijker
Gelmelstraat 62, Hoogstraten
Organisator: Ferm Hoogstraten
Prijs: € 13,00 - € 16,00
Inschrijven voor 27 februari 2020
Info: fermhoogstraten@hotmail.com

Workshop | Betere foto’s maken
met je smartphone
5 maart 2020 – van 19.00 tot 22.00 uur
Bibliotheek Hoogstraten
Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisator: BiB Hoogstraten
Prijs: € 5,00
Info: bibliotheek@hoogstraten.be
03 314 32 61
www.hoogstraten.be/vormingbib
Lezing I Klimaatrobuust water
6 maart 2020 – van 20.00 tot 22.00 uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be
03 383 02 08
www.natuurpunt.be
Gevangenisquiz
6 maart 2020 – van 18.00 tot 21.00 uur
Gevangenis van Hoogstraten
Organisator: www.cawdekempen.be/
retoer
Inschrijvingen afgesloten
https://nl.surveymonkey.com/
r/6SSGL2Z
Info: retoer@cawdekempen.be
Toneel | ‘Wanda’s bonte was’
6 maart 2020 – van 19.30 tot 23.30 uur
7 maart 2020 – van 19.30 tot 23.30 uur
Zaal voor Kunst en Volk
Meerseweg 3, Meer
Organisator: Toneelkring ‘t
Heidebloempje
Prijs: € 8,00
Info: www.theidebloempje.be
0494 91 86 06
www.theidebloempje.be
Rikken @ Den Dorpel
6 maart 2020 – van 19.00 tot 23.00 uur
13 maart 2020 – van 19.00 tot 23.00 uur
Jeugdhuis Den Dorpel
Gemeenteplein 1/C, Meerle
Organisator: JH Den Dorpel
Info: jeugdhuisdendorpel@gmail.com

kijken &
luisteren

Leren programmeren
voor kinderen en jongeren
7 maart 2020, 9.30 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b, 2320
Hoogstraten
Organisatie: CoderDojo Hoogstraten
Inschrijven: www.facebook.com/
coderdojohoogstraten
Opleiding | Reanimeren en defibrilleren
12 maart 2020 – van 18.45 tot 22.30 uur
Rode KruisHoogstraten
Slommerhof 18, Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
i.s.m.Rode Kruis Hoogstraten
Info: onthaal@hoogstraten.be
03 340 19 11

Theater I Oud IJzer
13 maart 2020 – vanaf 20.15 uur
GC Hoogstraten
Rabboenizaal Spijker,
A. de Lalaingstraat 37, Hoogstraten
Foto
‘OUD IJZER’ is een zwarte komedie die
op ironisch-sarcastische toon thema's
behandelt als identiteit, aftakeling,
liefde en dood. Inspiratiebronnen
waren de verhalen van Roald
Dahl, Joachim Meyerhoff, Woody
Allen, en A.R. Geurney Jr. Het stuk
toont momentopnames uit zeven
vrouwenlevens. Samen vormen
die een groteske dwarsdoorsnede
van een ijzeren generatie die vecht
tegen het etiket 'grijze plaag'. Want
iedereen wil oud worden, maar
niemand wil het zijn ...
Organisator: Stadsbestuur
Hoogstraten
Info: www.gchoogstraten.be

doen

Lenteconcert | ‘Music in the air’
13 maart 2020 – van 19.30 tot 22.00 uur
14 maart 2020 – van 19.30 tot 22.00 uur
Parochiezaal ‘t Markenhof
Koestraat 6, Minderhout
Organisator: Fanfare de Marckezonen
Info: fanfareminderhout@hotmail.com
Feest in De Kringwinkel WEB
14 maart 2020 – tijdens openingsuren
De Kringwinkel Meer,
Meerseweg 135b, Meer
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
i.s.m. Kringwinkel WEB
Info: 014 44 20 40
www.dekringwinkel.be

Concert | Franse chansons met
Vitesse Limitée
14 maart 2020 – van 20.00 tot 22.30
uur
Parochiezaal Ons thuis
Gemeenteplein 2, Meerle
Foto
Op zaterdag 14 maart om 20 uur
organiseert Halte Merlet een concert
met Franse muziek. Bekende Franse
chansons worden gebracht door
Vitesse Limitée. Waan u in de straten
van Parijs en geniet van de unieke
muzikale Franse sfeer.
Organisator: vzw Halte Merlet
Prijs: € 10,00
Info: haltemerlet@hotmail.com
0497 918 766 of 03 297 06 89
www.dorpskalender.be
Smoutebollen en pannenkoeken
15 maart 2020 – van 12.00 tot 17.00 uur
Parochiezaal Ons thuis

leren

Gemeenteplein 2, Meerle
Organisator: OKRA Meerle
0475 846 808
https://www.okra.be
Begeleide Koloniewandeling
15 maart 2020 – van 14.00 tot 16.30 uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be
www.natuurpunt.be
Lezing | Vergeten groenten
19 maart 2020 – van 19.00 tot 22.00
uur
Bibliotheek Hoogstraten
Lindendreef 1b, Hoogstraten
De smaak van het verleden staat
terug volop in de belangstelling.
Tijdens deze culinaire voordracht
maak je kennis met groenten die
gelukkig terug uit de vergeethoek
zijn gehaald. Je krijgt uitleg over
hun bereiding en daarbovenop
nog een heleboel weetjes over hun
positieve invloed op je gezondheid.
Met ondersteuning van Vormingplus
Kempen vzw

Organisator: Bib Hoogstraten
Prijs: € 5,00
Info: bibliotheek@hoogstraten.be
03 314 32 61
www.hoogstraten.be/vormingbib
Quiz KWB Minderhout
20 maart 2020 – van 20.00 uur
‘t Markenhof
Koestraat 6, Minderhout
Organisator: KWB Minderhout
Prijs: € 20.00
Info: lucherthogs@telenet.be
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Fotocafé zwart/wit
20 maart 2020 – van 20.00 tot 22.30
uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: fotowerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be
Inschrijfmomenten
computercursussen Digidak
20 maart 2020, 10.00-12.00 uur
27 maart 2020, 9.00-12.00 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b, 2320
Hoogstraten
Organisatie: Blenders, BiB Hoogstraten
(5 euro waarborg)

Concert | 140 jaar Brassband Rosalia
21 maart 2020 – van 8.00 tot 11.00 uur
Zaal voor Kunst en Volk
Meerseweg 3, Meer
Organisator:Brassband Ste.-Rosalia
Meer
Prijs: € 7.00
www.rosalia-meer.be
Lenteconcert Fanfare ‘De Eendracht’
21 maart 2020 – van 20.00 tot 23.00 uur
Refter lagere school ‘De Meerpaal’
Terbeeksestraat 6, Meer
Organisator: Fanfare de Eendracht Meer
0473 139 618
Concert I Een zoen van toen
22 maart 2020 – om 10.00 uur
WZC Stede Akkers Jaak Aartslaan 4
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Prijs: € 7,00
Info: www.gchoogstraten.be
Fietstocht
tvv Het Rode Kruis Hoogstraten
22 maart 2020 – van 08.00 tot 12.00
uur
Gemeenteschool Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten
Afstanden van 25, 48 of 62 km
Organisator: Fietsclub de Hoogstraatse
Trappers
Prijs: € 3,00
Info: guygeens69@gmail.com
Gevangenisquiz
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22 maart 2020 – van 13.15 tot 16.15 uur
Gevangenis van Wortel
Organisator: www.cawdekempen.be/
retoer
Inschrijvingen afgesloten
https://nl.surveymonkey.com/
r/6SSGL2Z
Info: retoer@cawdekempen.be
Tweedehandsbeurs PAX
22 maart 2020 – van 10.00 tot 12.00 uur
Zaal Pax
Dr. Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: Gezinsbond Hoogstraten
Prijs: € 5.00
Info: bieke.roovers@
gezinsbondhoogstraten.be
03 314 66 43
www.gezinsbondhoogstraten.be
Concert | Country van Jack and the
Jillaroos
22 maart 2020 – van 13.30 tot 18.00 uur
Parochiezaal Trefpunt
Poeleinde 2, Wortel
Organisator: OKRA Wortel
Prijs: € 7,00
www.dorpskalender.be
Inschrijfmomenten
computercursussen Digidak
23 maart, 14.00 tot 16.30 uur
30 maart, 13.30 tot 16.30 uur
Digidak Meerle, Gemeenteplein 3,
Meerle
Organisatie: Blenders, BiB Hoogstraten
(5 euro waarborg)
Lezing
‘Communicatie die doet groeien’
25 maart 2020 – van 20.00 tot 22.00
uur
Bibliotheek Hoogstraten
Lindendreef 1b, Hoogstraten
Foto
Alle kinderen hebben wel eens
emotionele groeipijnen. Opgroeien
betekent immers ook leren omgaan
met frustratie en verdriet. Deze
lezing gaat over de dagelijkse
communicatie met kinderen. Zowel
ouders van jonge kinderen vanaf 2
jaar, als ouders van tieners tot 16

jaar, krijgen tips. We bekijken hoe
we de vragen van onze kinderen
kunnen begrijpen en er op inspelen.
Zo helpen we hen groeien.
Organisator: Opvoedingswinkel
Zoersel
Info: inschrijven@olo.be
03 270 06 73
Voorleesuurtje				
25 maart 2020, 14.00 tot 16.00 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b,
Hoogstraten
Organisatie: BiB Hoogstraten
en de voorleesvrijwilligers
Info: bibliotheek@hoogstraten.be
03 314 32 61 (gratis)
Contactkoor Resonanz
28 maart 2020, 10.00 tot 11.00 uur
LDC Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Info: Christ’l Baert
0472 53 99 40
Baertc@skynet.be

Concert I Dierenplezier aan zee (+2)
28 maart 2020 – vanaf 14.00 uur
GC Hoogstraten
Rabboenizaal Spijker,
A.
de Lalaingstraat 37,
Hoogstraten
Nu het schip van Kapitein Winokio
is aangemeerd voor onderhoud,
nemen Mevrouw de Poes en
muziekmatrozen Ivanov en Petrolium
de allerkleinsten mee naar zee.
Al zingend stellen ze daar hun
dierenvriendjes voor: de romantische
walvis, de schitterende zeester, de
verliefde octopus, de glibberige
kwal, de kruipende krab… en tal van
andere kleurrijke zeedieren. Spits
de oren, wrijf je oogjes uit en beleef
dit pareltje aan muziek en verhaal

BIB

samen met Mevrouw de Poes en de
muziekmatrozen!
Organisator: Stadsbestuur
Hoogstraten
Prijs: € 6,00 - € 10,00
Info: www.gchoogstraten.be

Grenswandeling KWB Meerle
Afstanden van 7, 14 en 18 km
29 maart 2020 – van 08.00 tot 18.00
uur
Parochiezaal Ons thuis
Gemeenteplein 2, Meerle
Organisator: KWB Meerle
Prijs: € 1,50
0472 43 21 27
https://www.kwbmeerle.be

Tweedehandsbeurs Lentemarkt
29 maart 2020 – van 10.30 tot 13.00 uur
Polyvalente zaal
Gemeenteplein, Meerle
Organisator: Gezinsbond Meerle
Prijs: € 6.00
Info: gezinsbondmeerle2013@gmail.
com
03 295 309
www.gezinsbondhoogstraten.be

Inschrijvingen Digidak
Digidak organiseert gratis
computerlessen voor mensen die
weinig of nooit met computers te
maken hebben. Stap voor stap leer
je met de computer en het internet
werken. Er zijn nieuwe initiaties in
de periode van april tot juni.

Inschrijfmomenten
(breng je tablet of smartphone mee
tijdens de inschrijving)
• Digidak bibliotheek (Lindendreef
1b, Hoogstraten)
- vrijdag 20 maart,
10.00 tot 12.00 uur
- vrijdag 27 maart,
9.00 tot 12.00 uur
• Digidak Meerle , Hoogstraten
(Gemeenteplein 3 – lokaal op de
1ste verdieping boven de turnzaal
in de oude school)
- maandag 23 maart,
14.00 tot 16.30 uur
- maandag 30 maart;
13.30 tot 16.30 uur
Na deze data kan je inschrijven
tijdens het internetcafé. Het
internetcafé gaat door op volgende
momenten en op volgende
plaatsen:
• LDC Stede Akkers - Jaak Aertslaan
4, Hoogstraten – 03 340 16 30
- internetcafé op dinsdag
van 13.00 tot 16.30 uur
• Meerle - Gemeenteplein 3, Meerle
(1ste verdieping boven turnzaal
van de school) – 03 605 10 42
- internetcafé op maandag
van 13.00 tot 16.30 uur
Een overzicht van alle computersmartphone, internet- en
e-maillessen vind je op de
Digidakwebsite: www.digidak.be.
Of haal de folder op een van de
Digidaklocaties (bibliotheek, LDC
Stede Akkers, Digidak Meerle).

Jeugdboekenmaand:
kunst
Boeken en kunst stimuleren je
fantasie en je nieuwsgierigheid
en gaan dus verder dan enkel
schoonheid (of net niet). Ze zetten
dingen in beweging, trekken je
verbeelding op gang. Niet alleen
roepen ze bepaalde gevoelens
op, maar ook zetten ze je aan het
denken. Bovendien zijn ze zeer
geschikt om iets uit te drukken:
een idee, een gedachte, gevoelens,
sfeer, jezelf.
Ook de bibliotheek van Hoogstraten
haalt deze maand haar artistiek
kantje boven.
• De leerkrachten en leerlingen van
het IKO steken de jeugdafdeling
van de hoofdbib dit jaar opnieuw
in een gepast kleedje. Kom
dus zeker genieten van de
talloze kunstwerkjes die de BiB
versieren;
• Meerdere klassen van het
derde leerjaar, onder meer
van De Klimtoren, De Wijsneus
en Scharrel, ontdekken met
behulp van het ganzenbord hun
plaatselijke bibliotheek;
• Reine De Pelseneer, schrijfster
van vele jeugdboeken zoals
de reeks Lam en Loebas, geeft
boeiende lezingen voor de
kinderen van het tweede leerjaar;
• Elke zaterdag (10-12 uur) en op
woensdag 25 maart (14-16 uur)
ben je van harte welkom op het
voorleesuurtje;
• Inspiratie voor jeugdboeken doe
je op door een kijkje te nemen op
de themastand waar je verhalen
en informatie over kunst vindt.
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Terugblik
1. Op het dorpsraadcafé in Meerle
op 5 februari waren 120 bezoekers
aanwezig. Interessante uiteenzettingen van experts werden
gekoppeld aan gesprekken met
het schepencollege. Er werden
sport- en muziekpersoonlijkheden in de kijker gezet en vzw
Halte Merlet en OKRA stelden hun
werking voor.

1

2. Tijdens de eerste week van
februari liepen in de schoolomgeving van Scharrel Minderhotu
twee sensibiliBEREN rond. Ze
fristen enkele afspraken over de
schoolstraat en het parkeren in de
buurt van de school op. Met dank
aan het team van School-straten
binnen de administratie van de
gemeente, de ouderraad van
Scharrel Minderhout en lokale
politie Noorderkempen.
3. Op 8 februari reikte de cultuurraad de Cultuurprijs 2019 uit.
Gefeliciteerd aan het Piuskoor!
Ook onze gelukwensen aan Davidsfonds Hoogstraten. Ze werden
door het publiek bekroond met
de publieksprijs. Gust Koyen van
volksdansgroep Schilshoek Meerle kreeg de prijs voor bijzondere
culturele verdienste.
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3

Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord tot 20 maart 2020 naar de communicatiedienst van Hoogstraten op communicatie@
hoogstraten.be of telefoneer naar 03 340 19 50. Je mag
maximum één antwoord per gezin insturen. Uit de juiste
antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.
Vergeet niet om je contactgegevens te vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

Nieuwe
foto
Vorige fotowedstrijd
Roza Boudewijns, die woont op
Heerle in Meerle, heeft gezien dat
de foto van onze vorige fotowedstrijd (februari-nummers) is genomen op Dreef 3 in Meersel-Dreef.
Op de foto stond het oude molenaarshuis afgebeeld. Zij mag een
Hoogstraatse cadeaubon gaan ophalen in het kantoor van Toerisme
Hoogstraten vanaf 1 maart 2020.
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Kom naar het dorpsraadcafé in jouw dorp

Heb je ideeën hoe onze stad beter kan werken? Wil je op de hoogte blijven van de projecten die de stad in jouw
dorp wil uitvoeren? Of wil je gewoon je burgemeester en schepenen eens persoonlijk spreken. Dan ben je hartelijk
welkom op de dorpsraadcafés van Meer en Meersel-Dreef.

Agenda
Meer

Meersel -Dreef

1. Stand van zaken prioriteiten dorpsraad
• De Kloostersite
• Lokaal Dienstencentrum in de parochiezaal
• Trage wegen
• Vrachtwagenluwe zone
2. Heraanleg N146 (John Lijsenstraat)
• Toelichting door Agentschap voor Wegen en
Verkeer
3. Voorstelling van enkele verenigingen
4. Hoe werkt het meldingsformulier?
5. Vragenronde: bespreking van de schriftelijke vragen

1. Voorstelling van de nieuwe dorpsraad
2. Demonstratie nieuwe website dorpsraad
3. Het stedelijk meerjarenplan 2020-25
4. Stand van zaken prioriteiten dorpsraad
• Riolering en fietspad De Mosten - Heieinde
• GSM-bereikbaarheid
• Veilige fietsverbinding met Strijbeek
• Dringende hulpverlening
5. Debat over verkeersveiligheid
6. Voorstelling van de KLJ
7. Vragenronde: bespreking van de schriftelijke vragen

