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Welkom in Hoogstraten.
Een alternatieve opening
van het toeristisch seizoen.

BESTE LEZER

Bij het begin van elke legislatuur maken de partijen die de meerderheid
vormen een bestuursakkoord op. Dat bestuursakkoord vormt dan de
grondslag voor het meerjarenplan van de stad. In dat meerjarenplan
worden de ambities van het stadsbestuur gekoppeld aan de realiteit
van de budgettaire situatie en de capaciteit van de organisatie.
Ons bestuursakkoord was best wel ambitieus, dat geef ik toe. Toen
het aan onze burgers werd voorgesteld, werden her en der wel wat
vraagtekens gezet. Is dit niet TE ambitieus? Kunnen we dat wel
betalen? Terechte vragen, want een kritische houding tegenover
politieke ambities, daar zijn wij niet tegen. Dat vinden wij zelfs gezond.
Ondertussen is gebleken dat onze plannen realistisch en uitvoerbaar
zijn. Als we een balans opmaken, wordt dat duidelijk.
Laat ons eens kijken wat de stand van zaken is van de belangrijkste
projecten die in 2019 werden aangekondigd. De volledig gerenoveerde
Raadzaal in het historische stadhuis is al helemaal klaar. Het
Raadhuis in Meerle, dat een ontmoetingsplek wordt voor de lokale
gemeenschap met een combinatie van BiB, lokaal dienstencentrum
en verenigingsactiviteiten, is bijna afgewerkt. In de gerenoveerde
parochiezaal van het Klooster in Meer zullen de Merenaars nog dit jaar
terecht kunnen voor een gelijkaardig aanbod. De constructie van de
bovenlokale gymhal op de Wereldakker is in volle gang. De bouwwerken
aan het multifunctionele zorggebouw ’t Gastenhuys op campus Stede
Akkers schieten goed op. De planning blijft om in het voorjaar van 2022
te kunnen openen.
Je treft dus momenteel veel bouwkranen aan op Hoogstraats
grondgebied. In de toekomst zal dit nog even blijven, want ook de
voorbereidingen voor het nieuwe cultuurhuis op de site van zaal PAX en
de nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk zitten op schema.
Deze fundamentele investeringen in de toekomst van onze stad kosten
veel geld. Daar moeten wij niet moeilijk over doen. Maar wij hebben
daar de draagkracht voor, mits wij onze financiële middelen als een
goede huisvader beheren. De gemeenteraad heeft er vorige maand mee
ingestemd dat de stad leningen aangaat voor een totaalbedrag van 16,5
miljoen euro. Een indrukwekkend bedrag, maar wij hebben dit goed
nagerekend en kunnen dit vlot afbetalen zonder dat we de belastingen
moeten verhogen.
Fundamenteel investeren in een duurzame toekomst met een goed
doordacht en effectief financieel beleid, dat blijft ons motto. Zodat
wijzelf en onze kinderen straks in een aangename stad kunnen leven,
die haar bewoners en verenigingen een hedendaagse infrastructuur
aanbiedt voor ondernemen, zorg, ontmoeting en vrije tijd.
Roger Van Aperen
Schepen van wonen en financiën
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VRIJE TIJD

Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan het programma van eisen,
onder meer op het vlak van duurzaamheid van het nieuwe gebouw, maar ook
de inrichting van de grote groene ruimte
rondom het gebouw. Het is aan de ontwerpers om met gepaste oplossingen
te komen. Ten vroegste begin 2022 zal
dan een ontwerp geselecteerd worden,
waarna de procedure wordt opgestart
voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Het nieuwe
cultuurhuis van Hoogstraten
Vragen en antwoorden

Over het nieuwe cultuurhuis, dat op de plaats zal komen van
parochiezaal PAX, is recent heel wat inkt gevloeid. In Info’zine
van februari publiceerden we reeds een stand van zaken, maar
toch blijven er vragen opduiken. We verschaffen graag meer
duidelijkheid.
Het cultuurhuis zal onderdak bieden aan verschillende stadsdiensten: het gemeenschapscentrum (GC), de hoofdbibliotheek, Toerisme Hoogstraten en de Academie
voor Muziek en Woord Noorderkempen (AMWN). Wij zetten deze huisgenoten met
een duidelijk doel in hetzelfde gebouw. Het wordt immers geen klassiek cultuurcentrum, dat tijdens de dag leegstaat en waar alleen ’s avonds en in het weekend leven is. Nee, het wordt een bruisende ‘huiskamer’, waar iedereen zich thuisvoelt en
waar onze verenigingen, inwoners en kunstenaars een creatieve speeltuin vinden.
Als alles goed gaat, steken wij in de zomer van 2022 de eerste spade in de grond.
De openstelling is voorzien voor 2024.

Kunnen verenigingen terecht
in het cultuurhuis?
Net zoals de PAX nu, blijft het nieuwe
cultuurhuis een thuishaven voor de
Hoogstraatse verenigingen. We zetten
in op zoveel mogelijk gedeeld ruimtegebruik. De polyvalente zaal is ideaal als
locatie voor de repetities van bijvoorbeeld de fanfare, maar ook voor andere
verenigingsactiviteiten. De podiumzaal
is niet alleen bestemd voor het aanbod
van het gemeenschapscentrum, maar
evenzeer voor de concerten van Hoogstraatse verenigingen.

Krijgen buurtbewoners
inspraak?
De buurtbewoners worden betrokken bij
het opmaken van de gunningsleidraad.
Dat is het document dat alle vereisten
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vastlegt waaraan de ontwerpers van het
gebouw moeten voldoen. Ondertussen
hebben al drie vergaderingen plaatsgevonden met de buurt. Op deze manier
kunnen we samen bekijken hoe we het
nieuwe gebouw optimaal inpassen op
de site van de PAX.

Hoe gaat het gebouw eruit
zien?
Een concreet ontwerp voor het cultuurhuis is er nog niet. Vast staat wel dat
de bestaande vloeroppervlakte van
zo'n 1.600 vierkante meter meer dan
verdubbeld zal worden (tot omstreeks
4.200 m2). Deze vloeroppervlakte wordt
echter verdeeld over verschillende
verdiepingen. Hoe groot de voetafdruk
van het nieuwe gebouw zal worden, is
nog af te wachten, maar de ontwerpers
wordt opgedragen zuinig met de ruimte
om te springen.

Wat met de mobiliteit?
We vragen niet alleen een ontwerp
van een gebouw, maar een totaalvisie
waarin duurzaamheid, kindvriendelijkheid, mobiliteit en leefbaarheid centraal
staan. Op basis van een mobiliteitsanalyse moeten de ontwerpers een
ontwerp indienen dat de parkeerdruk
vermindert en de leefbaarheid van de
buurt vergroot. Er komt dus geen grote
parking bij het toekomstige cultuurhuis.
Aan de bezoekers van het cultuurhuis
zal worden gevraagd om te parkeren
in de nieuwe ondergrondse parkeergarage in de Gravin Elisabethlaan, die
gelijktijdig met het cultuurhuis wordt
gerealiseerd.

Wat met
het Rozenkranspark?
De ontwerpers van het cultuurhuis
moeten ook een voorstel indienen
voor het inrichten van een grote
groene ruimte, waarbij strenge
eisen zullen gelden voor de maximale verharding en groenaanplanting. De stad wil een aangename
groene verbinding maken tussen
de Antoon de Lalaingstraat, het
cultuurhuis, de Vrijheid, de Gravin
Elisabethlaan, zelfs tot aan het
sportpark Wereldakker.
Daarom worden ook de speelplaats van IKO en de zone achter
de kerk betrokken. De waardevolle
kruiswegbeelden in het huidige
Rozenkranspark blijven in elk
geval behouden. Met het bisdom
is afgesproken dat ze wel mogen
worden verplaatst.

GEZONDHEID

Onze tips om
samen (meer)
te bewegen

Op zoek naar
een sportmaatje?
Heb je zin gekregen om samen te bewegen of sporten, maar ken
je in jouw omgeving niet direct iemand die mee wil doen? Of je
wil anderen graag helpen meer te bewegen. Schrijf je dan in bij
het ‘contactpunt sportmaatjes’ van stad Hoogstraten. Je kan je
opgeven om samen te wandelen, joggen, fietsen of zwemmen. Het
contactpunt zal jou matchen met één of enkele andere kandidaten. Zo vormen we een groepje van twee of drie sportmaatjes. Na
uitwisseling van de contactgegevens (naam en telefoonnummer)
kunnen jullie dan onderling afspreken. Het contactpunt
sportmaatjes is er ook voor beginners!
• www.hoogstraten.be/sportmaatje
• Tel. 03 340 19 30 | frontoffice@hoogstraten.be

De Kempen beweegt
RTV zendt elke weekdag tussen 10.30 en 15.00 uur
het programma #dekempenbeweegt uit. Onder
begeleiding van een sportcoach beweeg je 15
minuten voor je tv, gewoon bij je thuis. De oefeningen zijn geschikt voor ouderen. Ook kinderen
vinden het vaak leuk om mee te doen. Ben je minder goed te been? Vele oefeningen kunnen, soms
wat aangepast, op je stoel meegedaan worden.

BV
van
d
de maan

Conny van der Velden

Sporten in clubverband
Veel mensen zijn beter gemotiveerd om te bewegen als ze het in gezelschap kunnen doen. Een
sportclub is dan een uitstekende keuze. Wil je
liever sporten in clubverband, dan kan je terecht
in één van de vele Hoogstraatse sportclubs in
je buurt. Zij bieden tal van sporten aan, gaande
van fietsen en voetbal over turnen, dans, hockey,
badminton en tennis.
Onze sportdienst helpt je graag mee zoeken.
Bel 03 340 19 26 of mail naar
sport@hoogstraten.be.

Bewegen Op Verwijzing
Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een
gezondheidsrisico op weg naar een actiever
leven. Vraag je huisarts om informatie en een
verwijsbrief, en neem contact op met de coach in
onze regio. De coach maakt samen met jou een
persoonlijk beweegplan op, en volgt je voortgang
mee op.

Conny (met de roze jas) samen met Claudi,
Diane en Christa op wandel
Conny uit Minderhout trekt er graag op uit om te wandelen. Het
liefst in de natuur of langs mooie wandelwegen in onze streek.
Soms alleen, vaak met andere wandelvrienden, zelfs met mensen
die ze nog niet kent. Want ieder die het haar vraagt, wil ze mee
op stap nemen om samen te praten, en uiteraard intussen ook te
bewegen. Je vindt haar ook op Facebook met de pagina ‘Loop een
stukje met me mee’.
“Als beweegvoorbeeld (BV) wil ik graag mensen inspireren en
motiveren, en bewustmaken van de invloed van wandelen op je
fysieke én mentale gezondheid. Bij mij draait het zéker niet om
presteren, maar om beleven, ervaren, en samen ontdekken. Wist
je dat een halfuurtje beweging per dag al het verschil maakt om
een sterker immuunsysteem op te bouwen?”

www.hoogstraten.be/bewegenopverwijzing
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JEUGD

Twee scholen starten met Bike2School
Hoogstraten is een Kindvriendelijke Gemeente en het streven naar een
kindvriendelijke mobiliteit is daar een belangrijk onderdeel van. Via het project
School-Straten maken wij de schoolomgevingen verkeersveiliger. Maar het
volstaat niet om enkel in te zetten op verbeteringen in de infrastructuur. We
moeten kinderen en ouders overtuigen om de auto thuis te laten bij het woonschoolverkeer.
Met Bike2School wil het stadsbestuur leerlingen en dus ook hun ouders
aanmoedigen om ‘koning’ auto in te wisselen voor de fiets of een gezonde
wandeling. Want dat is een echte win-win voor zowel onze kinderen als voor het
milieu.

Fietsbeloonsysteem

Inschrijvingen
kleuteronderwijs
Op 19 april 2021 kunnen ouders van
instappers een afspraak maken om hun
kleuter in te schrijven op de school.
Hoe doe je dit? Maak een afspraak
met de school van jouw keuze.
De contactgegevens van alle
Hoogstraatste scholen vind je op
www.hoogstraten.be/basisonderwijs.
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Bike2School is een regionaal project. 84 lagere scholen in 14 Kempische
gemeenten nemen hieraan deel vanaf het schooljaar 2021-2022. Deze gemeenten
streven ernaar 40% meer duurzame schoolverplaatsingen te realiseren. Dat levert
een jaarlijkse CO2-reductie op van 972 ton. Daarmee past Bike2School ook prima
in het plaatje van Kempen2030, het samenwerkingsproject om van de Kempen
een duurzame toekomstgerichte regio te maken door tegen 2030 de CO2-uitstoot
verregaand te reduceren.
Bike2School stimuleert lagereschoolkinderen om met de fiets naar school te
gaan door hun fietsgebruik volledig geautomatiseerd te registreren en hen
te belonen met virtuele munten (bucks). Met de verzamelde bucks kunnen
de leerlingen sparen voor een lokale beloning. Het project wil alle duurzame
schoolverplaatsingen belonen wat betekent dat kinderen ook te voet of
bijvoorbeeld met de step naar school kunnen komen.

Twee scholen in Hoogstraten
In plaats van dit project uit te rollen in alle Hoogstraatse scholen tegelijk, kiezen
wij voor een stapsgewijze aanpak, in samenspraak met alle schooldirecties. Het
wordt eerst uitgetest in twee lagere scholen: Spijker (Hoogstraten) en Scharrel
(Minderhout). Dit zijn twee scholen die het traject School-straten al doorlopen
hebben en waar het fietsbeloonsysteem een logische volgende stap is. Op
vraag van de scholen wordt na een tussentijds evaluatie bekeken of het systeem
uitbreidbaar is naar andere scholen.

Hoogstraten zet in op
psychisch welzijn van jongeren
Niet lekker in je vel?

HOOGSTRATEN

Herstart
Door de langdurige coronamaatregelen
wordt de mentale veerkracht van velen
op de proef gesteld.
Ook kinderen en jongeren dragen
gevolgen van de maatregelen, door
het (deels) wegvallen van school,
ontspanning en het persoonlijk contact
met vrienden.
Het stadsbestuur beseft dit heel goed
en heeft daarom maatregelen genomen
om op korte termijn extra in te zetten op
hulp voor kinderen en jongeren die het
moeilijk hebben.

Chat, mail of bel. Wij zijn er voor jou.
Jongeren vinden niet altijd de weg naar
jeugdhulp, of durven soms de stap niet
te zetten. Onder het motto ‘Niet lekker
in je vel? Chat, mail of bel!’ gaan we
dit aanbod gericht bekend maken. Er
worden flyers en affiches op maat van
de jongeren gemaakt met een overzicht
van de organisaties waar zij terecht
kunnen, zoals het JAC, het CLB en Awel,
de telefonische en online hulplijn voor
kinderen en jongeren. Alle jongeren
van 10 tot 12 jaar zullen deze flyer in
hun brievenbus ontvangen. De affiches
worden verspreid in onder meer de
scholen en jeugdverenigingen. Hopelijk
vinden zij zo sneller een luisterend oor
als ze dat nodig hebben.
De stad is ook een samenwerking
aangegaan met het Centrum
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
Kempen om kinderen en jongeren
met psychische problemen sneller te
kunnen helpen. Bij ernstige psychische

problemen als angsten, depressieve
gevoelens, suïcidale gevoelens, …
kunnen professionele intermediairs
als bijvoorbeeld het CLB, scholen en
huisartsen de jongere aanmelden bij
het CGG. Een psycholoog van het CGG
zal dan een traject van psychologische
hulp starten, en zo nodig doorverwijzen
naar gespecialiseerde hulp. De
psycholoog kan ook info en advies
geven aan medewerkers van andere
organisaties als zij zich afvragen hoe
om te gaan met kinderen en jongeren
met problemen op vlak van geestelijke
gezondheid. Een snel ingrijpen bij
psychische problemen kan voorkomen
dat deze zich verder ontwikkelen en nog
groter worden.

Meer info:
www.hoogstraten.be/jeugdhulp

Goe
Bezig!
ASO Spijker schiet in actie
De moord op een man uit de LGBTQ+gemeenschap in Beveren heeft ook in
Hoogstraten de gemoederen geschokt. In ASO
Spijker zijn de leerlingen onmiddellijk in actie
geschoten om hun steun te betuigen. Zij hebben
een volledige gang van de school in alle kleuren
van de regenboog versierd. Hun boodschap:
“Agressie t.o.v. LGBTQ+-personen wordt op
onze school niet getolereerd. We willen duidelijk
maken dat iedereen de vrijheid mag hebben om
te zijn wie hij wil zijn en dat je in de liefde ook
steeds je hart mag volgen. Want liefde is liefde.”
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SAMENLEVING

Word EVapp-vrijwilliger

Hoogstraten is een
hartveilige
gemeente
Hoogstraten heeft een samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten om
een ‘hartveilige gemeente’ te zijn.
Deze samenwerking heeft tot doel de
overlevingskansen van slachtoffers van
hartfalen te verhogen. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk mensen op
te leiden in reanimatie met het gebruik
van automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen).
Ook jij kan hieraan meewerken door te
leren reanimeren en defibrilleren. Deze
opleiding duurt één avond. Hoe meer
mensen dit kunnen, hoe sneller noodhulp kan worden geboden.
• Dit voorjaar zijn er (onder voorbehoud) opleidingen gepland op:
• Woensdag 26 mei
van 18.45 tot 22.30 uur.
• Donderdag 17 juni
van 18.45 tot 22.30 uur.
• Ook in het najaar, van september tot
december, wordt er maandelijks een
vormingsavond ingericht.
• Deelname is gratis.

Praktisch:
• Inschrijven kan via 03 340 19 11 of
onthaal@hoogstraten.be
• Rode Kruis Lokaal, Slommershof
18, 2320 Hoogstraten
• www.hoogstraten.be/
hartveilige-gemeente
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EVapp is een oproepsysteem dat bij
een noodgeval vrijwilligers mobiliseert, die een opleiding reanimeren en
defibrilleren hebben gevolgd. Als de
100/112-noodcentrale een melding van
hartfalen krijgt, zal deze niet alleen de
klassieke nooddiensten (ambulance en
MUG) mobiliseren, maar ook de nabije
EVapp-vrijwilligers oproepen. Intussen
hebben in Hoogstraten al 250 personen
zich geregistreerd als vrijwilliger, waarvan een kleine 200 zijn geverifieerd.

Iedereen met een medische opleiding of
een opleiding reanimeren en defibril-leren (zoals onder meer van het Rode
Kruis) kan zich opgeven als EVapp-vrijwilliger. Heb je voorgaande jaren zo’n
opleiding gevolgd, maar twijfelde je
nog? Dan kan je je nog steeds registreren! Een attest of brevet is 5 jaar geldig.
Meer info op www.evapp.org.

EEN NIEUWE VORM VAN

ZORGWONEN IN HOOGSTRATEN
Wanneer is iemand zorgbehoevend en waar en hoe kan deze persoon het
best wonen? Het is niet altijd evident om een pasklaar antwoord te vinden op
zo’n vragen. In Hoogstraten onderzoeken we samen met IOK en LiCalab tijdens een proefproject een interessante alternatieve woonvorm, namelijk een
mobiele zorgwoning in de tuin van de kinderen, de mantelzorger,… kortom de
zorgverstrekker van de zorgbehoevende. Een tijdelijke mobiele zorgwoning
is een verplaatsbare woonunit, die tijdelijk in de tuin van een zorgverstrekker
wordt geplaatst voor de huisvesting van een zorgbehoevende.
Het plaatsen van een mobiele zorgwoning in de tuin zou een bijkomend aanbod kunnen vormen, waarbij snel ingespeeld kan worden op een zorgvraag
én waarbij de zorgbehoevende kan wonen in de onmiddellijke nabijheid van
dierbaren zonder alle privacy en zelfstandigheid te moeten opofferen.
Hoogstraten is op zoek naar inwoners die bereid zijn om een mobiele zorgwoning in de tuin te plaatsen voor de opvang van een zorgbehoevende. De
zorgwoning kan dus niet gekocht worden. Er loopt momenteel een samenaankoop, die de partners hebben georganiseerd om een mobiele zorgwoning
te kunnen aanbieden via een huurformule. Indien jij je opgeeft om in dit
project in te stappen, bekijken wij of je aan de voorwaarden voldoet en zal je
begeleid worden naar de realisatie van een mobiele zorgwoning in jouw tuin.
Tegelijk zoeken we naar personen die een frisse inbreng hebben in dit project
en deel willen uitmaken van de stuurgroep om zowel de mogelijkheden als
struikelblokken onder de loep te nemen.

Praktisch:
• Heb je vragen of wil jij je aanmelden? Dan kan je contact opnemen met
Carolien.ruts@hoogstraten.be | peggy.vanDijck@hoogstraten.be
• 03 340 16 00

Centrum voor Dagverzorging
Stede Akkers is terug open

Brochure voor
seizoenarbeiders

Vanaf 22 maart 2021 is ons Centrum
voor Dagverzorging (CDV) op campus
Stede Akkers terug open. Uiteraard
wordt rekening gehouden met de
coronarichtlijnen. Het CDV biedt opvang
voor ouderen die overdag begeleiding
nodig hebben en ‘s avonds weer kunnen
toevertrouwd worden aan de zorg van
het thuismilieu. Op deze manier komen
de gebruikers opnieuw in contact met
andere mensen en hebben hun mantelzorgers wat tijd voor zichzelf.
De werking van het CDV is helemaal
afgestemd op de coronamaatregelen.
• Er zijn twee bubbels:
o ofwel kom je terecht in bubbel 1 die
op maandag, woensdag, vrijdag
naar het CDV komt.

Hoogstraten heeft in samenwerking met
onder andere IOK, samenlevingsopbouw en de Boerenbond meegewerkt
aan het project ‘Mijn bedrijf, jouw
thuis’. Dit project brengt de huisvesting
van seizoenarbeiders in de land- en
tuinbouw in kaart. Deze sector is in
Hoogstraten sterk vertegenwoordigd en
er zijn veel buitenlandse seizoenarbeiders in onze stad actief.

o ofwel maak je deel uit van bubbel
2 die op dinsdag en donderdag
welkom zijn.
• Voorlopig ontvangen we maximum
acht gebruikers per dag.
• Je moet niet verplicht gevaccineerd
zijn om gebruik te maken van het CDV.
• De dagprijs bedraagt 26,55 euro.
Inwoners buiten Hoogstraten betalen
een supplement van 3 euro.
Praktisch:
• cdv@hoogstraten.be | 03 340 16 25

Samen met andere gemeenten en de
partners is een welkomstbrochure op
maat van de seizoenarbeider gemaakt.
Daar ging een uitgebreide bevraging
aan vooraf bij zowel de seizoenarbeiders als hun werkgevers. De brochure
voor seizoenarbeiders vermeldt de
rechten en plichten die van belang zijn
voor hun beroep en voor hun leven in
de Hoogstraatse samenleving. Professionele vertalers hebben de brochure
vertaald in het Engels en Roemeens om
de taalbarrière zoveel mogelijk weg te
werken.
De brochure is te verkrijgen in het stadhuis, wanneer de seizoenarbeider zich
komt aanmelden én hij is te vinden op
onze website.
www.hoogstraten.be/werken-en-ondernemen/werken/werken-als-buitenlander

Jouw buurt in de kijker
Stad Hoogstraten wil het gemeenschapsgevoel bevorderen en inzetten op verbinding. Ook al is dat niet evident in deze
tijden. Wie zich goed voelt in zijn straat of wijk, voelt zich ook goed in zijn stad. Daarom stimuleren en steunen wij mensen die creatief aan de slag willen gaan met hun straat of buurt.
Daag je buren uit om iets te maken om jouw straat of buurt op een leuke manier in de kijker te zetten, bv. de mooiste
stoel, een fotowedstrijd, een bebloemingsactie. Daarbij kan er in verschillende leeftijdsgroepen en/of in rubrieken
worden gewerkt, bijvoorbeeld de mooiste, de meest creatieve, de grappigste, … De wedstrijd moet plaatsvinden in de
periode van mei tot en met september.
Een creatieve buurtwedstrijd kan gemakkelijk coronaveilig worden georganiseerd, want de kunstwerken maak je in je
eigen bubbel. En de resultaten zijn verspreid in openlucht te bewonderen.
Wat doet het stadsbestuur om dit te ondersteunen? Je kan gratis drukwerk laten maken en de stad schenkt vier prijzen
aan de winnaars van de wedstrijd (een box met streekproducten of Hoogstraatse cadeaubonnen voor de kinderen).

Praktisch:
• Vraag de infofolder aan bij de dienst samenleving | 03 340 19 59 | samenleving@hoogstraten.be.
• Let op: je aanvraag dient minstens één maand vóór aanvang van de wedstrijd te worden ingediend.
• Meer info: www.hoogstraten.be/creatievebuurt
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ALLES WAT
JE MOET WETEN OVER ONS

VACC NATIECENTRUM
Laat je vaccineren!
Na een succesvolle generale repetitie openden de vaccinatiecentra van
ELZ Kempenland op dinsdag 23 februari 2021 voor het eerst hun deuren.
300 hulpverleners uit de regio konden er terecht voor hun eerste prik.
Daarmee werd het officiële startschot gegeven aan de vaccinatiecampagne van ELZ Kempenland.

Een vlotte start
Alles verliep erg vlot. Er
ontstonden geen wachtrijen en iedereen die zich
aanmeldde kreeg een
vaccin. In Weelde Depot
kreeg Brigitte Geenen uit
Meersel-Dreef als eerste
een prik. Brigitte werkt als
verpleegkundige in een
huisartsenpraktijk en was
heel blij dat het voor haar
eindelijk zo ver was.
‘Ik ben verheugd dat ik
mijn vaccin kreeg toegediend’, legt Brigitte uit. ‘Als
verpleegkundige kom ik met veel mensen in contact.
Ik ben zelf niet zo bang om ziek te worden, omdat
ik nog jong en fit ben. Ik doe het in de eerste
plaats voor anderen. In onze praktijk krijgen we
alle leeftijdscategorieën over de vloer. Daar zijn
mensen bij met onderliggende aandoeningen en
dan wordt het risico natuurlijk veel groter. Ik kijk
er ook naar uit om mijn normaal leven terug te
kunnen oppakken. Om terug meer tijd te kunnen doorbrengen met mijn familie en vrienden.
Dat is de reden waarom ik me met plezier laat
vaccineren’.
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65-plusser?
Dan ben je aan de beurt.
Vanaf maart zijn de 65-plussers aan
bod. Misschien heb je al een uitnodiging ontvangen? Is dat nog niet het
geval, dan ontvang je later nog een
uitnodiging per post, zo’n twee weken
voordat je gevaccineerd zal worden.

Enkel een afspraak maken
met uitnodiging
Als je jouw brief ontvangt, kan je een
afspraak maken voor je coronavaccinatie. De datum die in de brief wordt
voorgesteld kan je bevestigen, wijzigen
of je kan de uitnodiging voor je vaccin
weigeren. Kreeg je nog geen uitnodiging? Dan kan je ook nog geen afspraak
maken.

Hou je uitnodiging goed bij!
Op de dag van je vaccinatie moet je je
uitnodiging en je identiteitskaart tonen
in het vaccinatiecentrum. Neem de brief
mee of toon de sms of e-mail met je persoonlijke code aan de onthaalbediende.
Want dat is meteen je e-ticket. Moet je
nog een tweede prik krijgen, dan wordt
die afspraak ook meteen hier vastgelegd. Je brengt dan dezelfde uitnodiging
mee als voor je eerste vaccinatie.

Ben je je uitnodiging
toch kwijt?
Je vindt een elektronisch exemplaar
van je persoonlijke uitnodigingsbrief in
je Burgerprofiel of e-Box. Log in via je
Burgerprofiel op
burgerprofiel.vlaanderen.be. Heb je nog
geen Burgerprofiel? Dan kan je er op
dezelfde website eentje aanmaken met
je elektronische identiteitskaart, een
mobiele app, de Itsme-app of via sms
met beveiligingscode.

Schrijf je in op de reservelijst
Uitnodigingen voor vaccinaties worden verstuurd naargelang er vaccins
beschikbaar zijn. Maar er zijn altijd
mensen die annuleren of niet komen opdagen. Tot voor kort losten de centra dat
op met een systeem van overboekingen.
Maar ze willen een groter vangnet. Elke
inenting brengt ons immers dichter bij
het normale leven en dus mag er geen
enkel vaccin verloren gaan. Daarom
leggen de centra reservelijsten aan.
Iedereen kan zich inschrijven, maar er
is wel één voorwaarde: bij een oproep
moet je meteen naar het vaccinatiecentrum vertrekken. Binnen het uur moet je

je daar kunnen aanmelden. Inschrijven
kan via www.elzkempenland.be.
Ook binnen de reservelijst respecteert
het centrum de rangorde die in de vaccinatiecampagne geldt en die gebaseerd
is op leeftijd en prioritaire groepen.

Hoe geraak ik er?
Het vaccinatiecentrum is met de auto
vlot bereikbaar. Wil je graag met de fiets
komen? Dat kan uiteraard ook. Hou er
rekening mee dat de verplaatsing meer
dan 10km bedraagt. Er worden zowel
voor auto’s als voor fietsers parkeerplaatsen voorzien vlakbij de ingang van
het vaccinatiecentrum.

Ga je met de auto?
In je GPS geef je volgend adres in:
Geeneinde 54, 2381 Ravels
Vanuit Hoogstraten en Wortel kan je vlot
via Merksplas naar Weelde rijden. Vanaf
het centrum van Merksplas is bewegwijzering voorzien.
Vanuit Minderhout kan je ook de route
volgen via Merksplas, of je kan ervoor
kiezen om via Baarle-Hertog te rijden.
Ook in Baarle-Hertog zal de verdere
route naar het vaccinatiecentrum aangeduid staan. Voor sommige mensen
uit Meer kan dit ook de meest gerichte
route zijn.
Vanuit Meer, Meerle en Meersel-Dreef
is de meest aangewezen route om over
Ulicoten en Baarle-Hertog te rijden. Ook
hier zal je bewegwijzering tegenkomen
naar het vaccinatiecentrum.

Neem je
het openbaar vervoer?
Jammer genoeg is er geen vlotte busverbinding tussen Hoogstraten en het
vaccinatiecentrum.
Als je er toch voor kiest om met de bus
naar het vaccinatiecentrum te rijden,
dan neem je best buslijn ‘430/Meersel-Dreef - Reusel’. Je stapt af aan ‘Turnhout Station’ waar je kan overstappen
op buslijn ‘450/Turnhout-Tilburg’. Met
deze lijn rijd je tot ‘Weelde Gemeentehuis’. Vanaf 15 april kan je daar op een
pendelbus naar het vaccinatiecentrum
stappen.

Ga je met de fiets?
Vanuit Hoogstraten, Minderhout en
Wortel kan je via de Bosuil en de Beukendreef naar Wortel-Kolonie rijden.
Vervolgens neem je de Wortelbaan en
de Oude Baan naar Ghil. Daar kan je de
fietsroute van het ‘Bels Lijntje’ volgen

om vervolgens via de Nieuwe Stationsstraat het vaccinatiecentrum langsheen
Geeneinde te bereiken.
Vertrek je vanuit Meer, Meerle, Meersel-Dreef dan kan je via de Lage Rooy
naar Heerle fietsen, om vervolgens via
Haldijk naar het ‘Bels Lijntje’ te rijden.
Daarna kan je via de Nieuwe Stationsstraat naar het vaccinatiedorp langsheen Geeneinde fietsen.

Ben je minder mobiel?
Ben je minder mobiel en heb je een
beperkt inkomen? Dan kan je minstens
twee dagen op voorhand een ritaanvraag indienen bij de Minder Mobielen
Centra. Het tarief naar het vaccinatiecentrum in Weelde bedraagt €5 per
enkele rit, dus heen en terug bedraagt
de prijs €10.
Meer informatie? Bel naar 03 340 16 43
of mail naar vervoer@hoogstraten.be

Vragen?
Er komen momenteel veel vragen toe
bij ELZ Kempenland. Ze proberen deze
zo goed mogelijk te beantwoorden.
Daarvoor werd er op de website
www.elzkempenland.be een rubriek
‘veelgestelde vragen’ aangemaakt. Deze
wordt regelmatig bijgewerkt.

Callcenter
Vind je geen antwoorden op de website
of heb je toch nog specifieke niet-medische vragen, dan kan je vanaf nu
ook terecht bij het callcenter van ELZ
Kempenland. Het callcenter is alle
werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00
uur en is zowel telefonisch als per mail
bereikbaar voor vragen.
Ben je ziek of heb je andere medische
vragen? Neem dan contact op met je
huisarts. Die kent je medische toestand
het best en zal samen met jou bekijken
of je al dan niet een vaccin kan krijgen.

Praktisch:
• www.elzkempenland.be
www.laatjevaccineren.be
• Callcenter
helpdesk@ vaccinatiekempenland.be014 39 56 56
• Minder Mobielen Centrale
vervoer@hoogstraten.be 03 340 16 43
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Schrijf je in voor de de nieuwsbrief

UiT in
Hoogstraten
Eind maart verscheen de eerste
nieuwsbrief UiT in Hoogstraten. Een
hoopvolle blik op een ‘coronavrije’
toekomst viel in jouw digitale
brievenbus. Tenminste, als jij behoort
tot de eerste 150 abonnees die zich op
deze nagelnieuwe nieuwsbrief hebben
geregistreerd. Ook interesse? We
verwelkomen je met open armen.
De nieuwsbrief UiT in Hoogstraten houdt
je op de hoogte van het vrijetijdsaanbod.
Je krijgt alle nieuwigheden heet van
de naald, je mist geen enkele actie of
evenement en je ontvangt als eerste
leuke tips om je vrije dag of weekend
heerlijk relaxed in te vullen. Je kan je
voor de nieuwsbrief inschrijven via
bovenstaande QR-code'of via
www.hoogstraten.be/vrije-tijd/
nieuwsbrief.
Tot snel, in Hoogstraten!

Finse
looppiste
De Finse looppiste bij Sportoase Stede
Akkers is op sommige plaatsen in slechte
staat. Uit onderzoek is gebleken dat
de ondergrond te wensen overlaat. Het
stadsbestuur wenst dit op een duurzame
manier op de lossen. De omstandigheden
daarvoor zijn ideaal in de periode
mei-juni. Nog even geduld dus voor de
regelmatige gebruikers van de looppiste,
die de komende zomer weer optimaal
zullen kunnen joggen op de looppiste.
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Planadvies voor
duurzaam en energiezuinig
(ver)bouwen
Heb je bouw of verbouwplannen? Dan is alle advies welkom. Op zaterdag 8 mei
organiseert stad Hoogstraten opnieuw een digitaal planadvies. De adviseurs van
Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw,
stomen je helemaal klaar voor de volgende stap in je leven.
Duurzaam bouwen is bijna niet meer weg te denken bij het bouw- of
verbouwproces. Er komt veel meer bij kijken als je op het eerste zicht denkt. Zo zijn
kwalitatief, comfortabel en gezond wonen binnen een gepaste budget belangrijke
zaken om rekening mee te houden. Vraag daarom advies vooraleer je een
bouwaanvraag indient. De adviseurs van Kamp C geven onafhankelijk en neutraal
advies en helpen je om commerciële belangen van juiste duurzame ingrepen te
onderscheiden. Ze geven je verbetertips mee over compactheid, materiaalgebruik,
isolatie, verwarmingssystemen, enzovoort. Hun adviezen zijn volledig gratis.

Praktisch
• Het planadvies gebeurt digitaal op zaterdag 8 mei. Vooraf inschrijvenis
verplicht.
• Je kan een afspraak maken bij de dienst Wonen | wonen@hoogstraten.be |
03 340 19 19

Hoogstraten verkoopt

21 bouwgronden
Hoogstraten verkoopt 21 bouwgronden, gelegen in de Rombout Keldermansstraat,
Marcel Rosiersstraat en Maria Verhoevenstraat (verkaveling Zuid-Oost-centrum).
Kandidaat-kopers kunnen inschrijven tussen 10 mei en 4 juni 2021. Meer info over
deze verkoop in het volgende Info’zine.

Praktisch:
• De infobrochure kan worden geraadpleegd op
www.hoogstraten.be.
• Meer info: Administratie.ruimte@hoogstraten.be
03 340 19 10 | 03 340 19 44

MOBILITEIT

Hoogstraatse
fietsexamenroute
krijgt lof
Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werd uitgebreid aandacht
besteed aan de Fietsexamenroute in het
centrum van Hoogstraten. Deze route is
permanent bewegwijzerd en kan op alle
dagen gereden worden.
Het initiatief voor deze Fietsexamenroute kwam destijds van de scholen zelf.
Het stadsbestuur ging graag op deze
vraag in, omdat dit goed paste binnen
het kindvriendelijke mobiliteitsbeleid
van de stad. Bovendien is het een goede
aanvulling op het project School-Straten
dat streeft naar een verkeersveilige
inrichting van alle schoolomgevingen.
Jaarlijks vindt er in Hoogstraten een
fietsexamen plaats voor alle leerlingen
van de acht Hoogstraatse basisscholen. Tijdens dit examen leggen ze de
fietsexamenroute af. Op deze route
komen allerlei verkeersuitdagingen aan
bod: voorrang van rechts, oversteken,
afslaan, een rond punt nemen, enz.
Het is een handige route om je zoon of
dochter veilig en zelfstandig te leren
fietsen in het verkeer. Je kan in principe
op elk punt in de route starten, maar de
officiële start bij het fietsexamen ligt in
de Dokter Versmissenstraat.

Loenhoutseweg
wordt vernieuwd
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
gaat een gedeelte van het wegdek van de
Loenhoutseweg (N144) in Hoogstraten
vernieuwen. De weg krijgt plaatselijk een
vernieuwde toplaag asfalt en uiteraard
ook markeringen.
Deze werken zullen vijf werkdagen duren
en starten op maandag 12 april 2021.
Er wordt overdag gewerkt tijdens de
schoolvakantie om de verkeershinder te
beperken, van 7.00 tot 19.00 uur.
De Loenhoutseweg is tijdens de werken
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
ter hoogte van de werfzone. Het doorgaand verkeer volgt in beide richtingen
een omleiding via de Sint-Lenaartseweg
(N115). Aan de fietspaden wordt niets
gewijzigd in dit project en die blijven dan
ook toegankelijk.

Praktisch:

Nieuw wegdek voor
Klein-Eyssel, Beekakker
en Poeleinde
In de Hoogstraatse begroting is een
jaarlijks bedrag bestemd voor asfaltwerken. Hiermee worden dringende werken
gefinancierd aan gemeentewegen. Het
schepencollege heeft beslist om de
toplaag te vernieuwen van Klein-Eyssel
(Meerle en Meersel-Dreef), Beekakker
(Meer) en Poeleinde (Wortel).
De planning van de werken:
• 14 april 2021:
Freeswerken Beekakker
• 15 april 2021:
Freeswerken Klein-Eyssel
• 16 april 2021:
Freeswerken Poeleinde
Nieuwe toplaag Klein-Eyssel
• 19 april 2021:
Nieuwe toplaag Poeleinde
• 20 april 2021:
Nieuwe toplaag Beekakker

• Heb je vragen over dit project? Je kan
AWV op eenvoudige manier contacteren via het digitaal meldingsformulier:
www.wegenenverkeer.be/contactformulier of via 014 47 30 00.
• www.wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-loenhoutseweg
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Nieuw klimaatbos
voor Hoogstraten

Grensboeren bewaken
waterkwaliteit ‘t Merkske
In opvolging van de infoavond over de “proactieve aanpak van de reststromen
landbouw in het Merkske’ (september 2021), is een pilootproject van start gegaan
om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Samen met de landbouwers wensen we
op een proactieve manier problemen aan te pakken die met afspoelingen (reststromen) te maken kunnen hebben. Er werd een checklist opgemaakt met tips voor de
landbouwers in het gebied. Ook kunnen zij een gratis doorlichting van de (afval)
waterstromen en haalbare oplossingen krijgen. Daartoe is het studiebureau Broos
Water met expertise op het vlak van agrarische bedrijfsvoering aangesteld. Expert
Jan Broos bezoekt tijdens het voorjaar de individuele bedrijven.
Dit project kadert in duurzame plattelandsontwikkeling en kan daarom rekenen op
financiële steun van Leader.

Vlakbij ecoduct De Munt in Hoogstraten verrijst in het najaar van 2021 het
‘Muntbos’. In samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen, BOS+,
Bosgroep Kempen Noord en De Ronde
Tafel vormt stad Hoogstraten hier een
braakliggend perceel van 1,6 hectare
om tot een klimaatbos.
Dit project kadert binnen de nieuwe samenwerking met Regionaal Landschap
de Voorkempen. In totaal worden 3.880
inheemse bomen en struiken geplant.
Serviceclub De Ronde Tafel Hoogstraten engageert zich voor de aankoop
van 1.250 bomen en lanceert hiervoor
de fondsenwervingscampagne ChariTree. Voor de andere 2.630 stuks staat
vereniging BOS+ in via haar klimaatbossenfonds. Aan de aangrenzende
landbouwpercelen en de beek komen
zachte randen met lagere struiksoorten
die het toekomstige bos interessant
maken voor verschillende planten en
dieren zoals vlinders en vogels.
Met de realisatie van het klimaatbos
vlakbij het ecoduct De Munt draagt
Hoogstraten bij tot de klimaatdoelstellingen, een belangrijke pijler in het
meerjarenplan 2020-25. Daarnaast
zullen de inheemse bomen en struiken
ook bijdragen aan het behoud van de
lokale biodiversiteit.
Op 5 februari 2021 ontving stad Hoogstraten een subsidie van het Agentschap
Natuur en Bos voor het bebossingsproject. In het najaar van 2021 kunnen de
jonge bomen de grond in. Dat zal, als
het coronavirus het toelaat, gebeuren
door lokale jeugdbewegingen en scholen uit Hoogstraten.
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Herstel van uniek hoogveen

Dankzij de medewerking van lokale boseigenaars slagen wij erin om het
unieke Kempense natuurfenomeen van het hoogveen te herstellen en te bewaren. En dat is essentieel om ook de bedreigde diersoorten te beschermen
die er leven. De inrichtingswerken zijn een samenwerking tussen particuliere boseigenaars en Bosgroep Kempen Noord. Ze kaderen in een herstelplan
van een ecologisch hoogveennetwerk in Hoogstraten. Vorig jaar werd het
veen van Rommens hersteld, dit jaar Koeberg en volgend jaar wordt er gekeken naar Klein Eyssel.
Hoogveen is één van de meest zeldzame natuurtypes in Vlaanderen. Het
groeit bijzonder traag en is door veenontginning en andere invloeden bijna
definitief verdwenen. Het betrokken gebied wordt aanzien als Europese
topnatuur omdat het verschillende bijzondere soorten herbergt (o.a. de
poelkikker en de kamsalamander) en onomkeerbaar zou verdwijnen indien
we niet ingrijpen. Daarom slaan Bosgroep Kempen Noord en enkele particuliere boseigenaars de handen in elkaar om de nodige ecologische inrichtingswerken te organiseren. De domeinen blijven vanwege hun gevoelige
biodiversiteitswaarden afgesloten voor het publiek, maar gegidste wandelingen volgen na de werken.

En uiteraard … streeklekkers!
TOERISME

Welkom in Hoogstraten
Trek er op UIT

Naar jaarlijkse gewoonte trappen we in het vierde weekend van
april het toeristisch seizoen af. Een groot feest met streekproducten, nieuwigheden in bruisend Hoogstraten, het eerste terrasje, …
en dat liefst onder een stralende lentezon. Dat is dit jaar weer zo.
Maar dan anders. Samen met enkele partners en andere stadsdiensten heeft Toerisme Hoogstraten een leuk alternatief klaar voor het
hele gezin. Want we zijn blij je weer te mogen ontvangen! Omdat we
vooruit durven kijken. En omdat er op uit trekken nog steeds mag.

IT
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‘Trek-er-op-UIT’-tas

Zin om buiten te komen? Zin om er op
uit te trekken en Hoogstraten te ontdekken? Dan is de ‘Trek-er-op-uit’-tas iets
voor jou. Of je nu alleen, met je gezin,
met vrienden of familie naar buiten wil,
alles zit er in. In deze unieke, speciaal
voor deze gelegenheid ontworpen,
Hoogstraatse ‘Trek-er-op-UIT’-tas.

Wat zit er in de tas?
‘Trek-er-op-UIT’-inspiratiegids
Dit boekje bundelt alle Hoogstraatse
troeven. Je krijgt in primeur enkele
vernieuwde wandelingen en fietstochten. Maar ook: Waar logeren voor een
weekendje Hoogstraten? Wat te beleven

met de kinderen? Valt er ook cultuur te
snuiven in Hoogstraten? En kan je er
ook lekker eten?

Souvenir
De Sint-Katharinakerk staat al een tijdje in de steigers. Je kan nu al zien hoe
mooi ze gaat worden! Samen met de
cultuurdienst werd een klein aandenken aan de renovatiewerken ontworpen. Ontdek het exclusief in deze tas!

Partners
Een bruisend Hoogstraten maak je niet
alleen. Gelukkig zijn er vaste partners
die ermee voor zorgen dat Hoogstraten
een bruisende stad is, omringd door
groene gebieden waar je tot rust kan
komen of je batterijen kan opladen.
Zowel Natuurpunt als Recreatiedomein
De Mosten zorgen er mee voor dat de
‘Trek-er-op-UIT’-tas mooi gevuld zal
zijn, voor groot en klein.

Coöperatie Hoogstraten en de Scheldebrouwerij trakteren op een lekkere en
verfrissende verrassing.

Hoe reserveren ?
Vanaf begin april kan je de tas bestellen
op de website van Toerisme Hoogstraten, in het kantoor van Toerisme Hoogstraten (in de kelder van het historische
stadhuis) of via een mail aan toerisme@
hoogstraten.be. Je kan er één per gezin
bestellen.

Waar ophalen ?
Op 25 april voorzien we verschillende
verdeelpunten in de dorpen van Hoogstraten. Daar kan je die dag je tas gaan
halen en er onmiddellijk op uit trekken.
Of je neemt hem mee en bekijkt alles
rustig even thuis.

Aardbeimannen

aan Toerisme Hoogstraten

Traditiegetrouw zullen de Ghesellen van de Aardbei ook weer
postvatten in het stadscentrum op
zondag 25 april. Een heerlijk bakje
verse aardbeien recht van de plant,
smaakt toch altijd?
Meer weten over welkom in Hoogstraten? Volg Toerisme Hoogstraten
op facebook en instagram en hou
onze website in de gaten.
www.hoogstraten.be/vrije-tijd/
toerisme/daar-is-de-lente

NFO’ZINE Hoogstraten 04/2021 | 15

BIB

Lerarenkaart
De paasvakantie nadert met rasse schreden. Tijd dus om een
museumbezoek of een andere uitstap te plannen. Leerkrachten
kunnen bij een aantal uitstappen van een voordeel genieten, maar
daarvoor hebben ze hun lerarenkaart van 2021 nodig.
Werk je in het onderwijs en woon je in Hoogstraten, maar heb
je je lerarenkaart 2021 nog niet? Haal ze dan in de hoofdbib van
Hoogstraten af.

Hulp bij
het computeren
Een nieuw jasje voor

Het digitaal
krantenarchief
Wist je al dat je als lid van BiB Hoogstraten gratis
gebruik kan maken van het digitale krantenarchief
Gopress? Zo kan je elke dag van thuis uit de actualiteit volgen.

Hoe doe je dit?
• Surf naar hoogstraten.bibliotheek.be
• Klik boven de zoekbalk op het tabblad
“Krantenarchief”
• Geef een zoekterm in, bv. ‘Hoogstraten’
of ‘Vrijheid’ of ‘De Mosten’
• Kies een artikel dat je wil lezen
• Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-account
• Je kan het volledige artikel lezen, afdrukken of
op je computer opslaan
In april wordt een aantal zaken aangepast zodat het
nog aangenamer wordt om het krantenarchief te
gebruiken. De leesbaarheid op mobiele toestellen is
verbeterd, dus je kan de artikels ook veel vlotter op
je smartphone of tablet lezen. Ook verschijnt nu bij
het artikel de afbeeldingen en het artikel zoals het
oorspronkelijk gepubliceerd werd.
Zo krijg je de typische krantervaring mee.
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Zit je met een vraag over het gebruik van je computer,
tablet of smartphone? Digidak heeft een aantal manieren uitgewerkt om je coronaproof verder te helpen:
• via e-mail: stuur je vraag naar hoogstraten@digidak.
be
• via videobellen: surf naar www.whereby.com/digidak-hoogstraten, klik op ‘knock’ en stel je vraag.
Videobellenis mogelijk op dinsdagvoormiddag van
10.00 tot 12.00 uur
• per telefoon: bel naar 0470 10 72 83 en stel je vraag.
Enkel op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Deze werkwijze hanteert Digidak tot einde april. Tegen
dan bekijken we of lessen opnieuw mogelijk zijn of op
welke manier wij jou het beste kunnen helpen.
Daarnaast is er via het Lokaal Dienstencentrum ook
computerassistentie in de bib, elke dinsdag van 14.00
tot 16.30 uur. Ook hierbij geldt dat deze service rekening moet houden met de coronamaatregelen, dus je
houdt best de info op de facebookpagina van de bibliotheek in de gaten om op de hoogte te blijven.

BiB sluit

De BiB is gesloten op maandag 5 april (paasmaandag)
en zaterdag 1 mei.

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 twee collega’s:

Omgevingsambtenaar
Voltijds – niveau B1-B2-B3 - Aanleg wervingsreserve 2 jaar

Functie
Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening sta je mee in voor de ruimtelijke ontwikkeling van het
grondgebied van de stad Hoogstraten. Je geeft een deskundig advies over vergunningsdossiers die ter
voorbereiding van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen moeten worden
opgemaakt.

Aanbod
We bieden je een boeiende voltijdse job in contractueel dienstverband. Verloning volgens wettelijk
barema, haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques, ecocheques, opbouw 2de pensioenpijler
en fietsvergoeding. De aanvangswedde bedraagt 2 510 euro bruto per maand. Dit bedrag verhoogt als
je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar).

Projectmanager infrastructuur
Voltijds – niveau B1-B2-B3 - Aanleg wervingsreserve 2 jaar

Functie
De projectmanager is verantwoordelijk voor de aansturing van het ontwerp en de globale coördinatie
van één of meerdere infrastructuur- en bouwprojecten van A tot Z. De projectmanager verzorgt de
communicatie met de verschillende betrokken partijen en staat in voor de afstemming met alle diverse
stakeholders en aspecten.

Aanbod
We bieden je een boeiende voltijdse job in contractueel dienstverband. De aanvangswedde bedraagt 2
510 euro bruto per maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar).

Kandidaatstelling
Stel je uiterlijk op 31 maart 2021 kandidaat voor deze functies 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 jobs bij stad Hoogstraten, de selectieprocedures of aanwervingsvoorwaarden
vind je op www.hoogstraten.be/vacatures.

Beweegcoach
ELZ Kempenland voor Hoogstraten en Merksplas

Functie
Als beweegcoach (BOV-coach) is het jouw taak om mensen te motiveren om dagelijks meer te gaan
bewegen. Je begeleidt mensen die doorverwezen zijn door hun huisarts. Je stelt samen een persoonlijk beweegplan op, rekening houdend met de inbreng van de huisarts, de situatie, mogelijkheden en
verwachtingen van de deelnemer.

Aanbod
Je gaat op zelfstandige basis aan de slag en krijgt 60 euro per uur coaching. In je opdracht als BOV-coach word je ondersteund door een lokaal netwerk (sportdienst, OCMW, zorgverstrekkers, aanbieders van beweegaanbod, …)

Interesse?
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar info@elzkempenland.be uiterlijk 7 april 2021. Alle informatie
over de rol van een BOV-coach kan je vinden op www.bewegenopverwijzing.be. Heb je nog specifieke
vragen, neem dan contact op met Tinne Peeters via info@elzkempenland.be of 0468 355 868.
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Terugblik
1
1. Op 12 maart ontvingen IOK en
stad Hoogstraten de pers op
de nieuwe bedrijvenzone De
Kluis. Alle percelen op dit 41 ha
grote terrein zijn toegewezen.
Dat levert op termijn bijna 400
nieuwe banen op. Bovendien is
dit bedrijventerrein duurzaam
ingericht, met veel groen, een
warmtenet en veel aandacht voor
de opvang van water.
2. De kinderen van basisschool De
Wijsneus in Wortel hebben prachtige nestkastjes opgehangen
bij recreatiedomein De Mosten.
Hopelijk komen in de nestkastjes pimpelmezen, koolmezen
of andere vogeltjes wonen. Zij
helpen ons in de strijd tegen die
vervelende processierups.
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2

Hoogstraten in de stellingen...
2 in Hoogstraten
Waar
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord tot 20 april 2021 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.
De werken aan de nieuwe bovenlokale gymhal op de
Wereldakker vorderen snel.

3

De restauratie van het dak van de Begijnhofkerk is in volle gang.

Nieuwe
foto
Vorige fotowedstrijd

De historische Raadzaal in het oude stadhuis is prachtig gerenoveerd en
voorzien van een hypermoderne vergadertafel met publiekstribune.

Frieda Faes, die woont in de
Donckstraat in Meer, herkende
de foto van onze fotowedstrijd
in het maart-nummer. De foto
toonde de oude pastorij in Meer
in de Donckstraat nummer 30.
Zij wint een Hoogstraatse
cadeaubon, af te halen bij
Toerisme Hoogstraten vanaf
10 april 2021.
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