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Beste lezer,
Elk jaar maken we voor u een overzicht van wat we
het voorbije jaar hebben gedaan. Met dit jaarverslag
willen wij als bestuur van stad en OCMW u volledige
openheid geven over de keuzes die we maken en de
investeringen die we doen met de middelen die u ons
ter beschikking stelt. Via deze weg nodigik u dan ook
hartelijk uit om kennis te nemen van ons jaarverslag
2016, dat in de zomer van de drukpers rolde. U kan dit
in gedrukte vorm ophalen op het stadhuis of u kan het
in digitale vorm lezen op onze website: zie www.hoogstraten.be.

Bovendien willen we ervoor zorgen dat u de nodige
privacy krijgt in uw contacten met onze medewerkers.
Dat doen we door u te ontvangen in afgeschermde
spreekkamers in plaats van aan een open balie. Onze
medewerkers nemen graag de tijd om uw vraag te bespreken, maar dat is momenteel niet altijd gemakkelijk
als er een wachtrij achter u staat. Binnenkort mag u
dus rekenen op een grotere klantvriendelijkheid en
efficiëntie bij het afhandelen van uw vragen. Aarzel niet
om mij uw indrukken te bezorgen en eventuele suggesties hoe we u nog beter van dienst kunnen zijn.

De dagdagelijkse dienstverlening aan onze burgers
ligt ons nauw aan het hart. Onze medewerkers zetten
zich elke dag in om u op een goedemanier van dienst te
zijn. Maar het kan altijd beter. Nieuwe technologieën
maken het mogelijk omnog efficiënter en klantvriendelijker te werken. Daarom doen we op dit moment ingrijpende verbouwingen in ons administratief centrum. We
vragen u nog eventjes geduld, vanaf begin september
kan u rekenen op een nog betere service. Op pagina’s
4 en 5 van dit magazine kan u lezen wat dit inhoudt.

September is een belangrijke maand. En dat om meerdere redenen. Een nieuw schooljaar vangt aan, onze
bedrijven komen weer op kruissnelheid en onze verenigingen starten een nieuw werkingsjaar. Ik wens iedereen veel succes daarbij. Maar het betekent ook dat
de verkeersdrukte weer volop op gang komt. Daarom
vraag ik aan iedereen die zich in het verkeer begeeft
om goed op te passen. Wees voorzichtig, respecteer de
snelheidslimieten en wees hoffelijk voor scholieren en
ouderen die wensen over te steken. Onze lokale politie
geeft op pagina 6 tips om u veilig naar de school of het
werk te verplaatsen. Ze houdt een oogje in het zeil en
zal de verkeersstromen tijdens de spitsuren in goede
banen leiden.

Daarnaast hopen we dat we de wachtrijen, die zich
soms voordoen op bepaalde momenten van de week
of het jaar, sterk kunnen inkorten. Daarom starten we
met een automatisch klantgeleidingssysteem dat u
naar de juiste spreekkamer of het juiste loket verwijst,
waar een medewerker voor u klaarstaat. U hoeft zich
dus niet langer af te vragen naar welke balie u moet
gaan, het klantgeleidingssysteem geeft dit weer op een
digitaal scherm.

Veel leesgenot, Uw burgemeester – Tinne Rombouts

Zorg dat uw fiets in orde is. Dan rijdt u verkeersveilig.

100% gerecycleerd papier

Maar ik ga toch al een tipje van de sluier oplichten.
‘Hoe kunnen we onze burgers zo snel mogelijk helpen
in het stadhuis?’ en ‘Hoe bieden we hen zoveel mogelijk privacy?’ Dat waren voor ons de hamvragen die
aan de grond liggen van de wijzigingen die we aan het
uitvoeren zijn. En een eerste wijziging is dat we zoveel
mogelijk diensten concentreren in het administratief
centrum. Door de vreemdelingendienst en het strafregister te verplaatsen van het oude gemeentehuis van
Meer naar het stadhuis in Hoogstraten, kan u voortaan
voor al uw persoonlijke documenten terecht op één
adres.

Brokaat
Fluweel

en

Hoe was de elite gekleed
in de Gouden Eeuw van Hoogstraten?
In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt tot en met 22 december de tentoonstelling: ‘Brokaat & Fluweel. De garderobe van Antoon de Lalaing (14801540) en Elisabeth van Culemborg (1475-1555)’.
Het Hoogstraatse grafelijke echtpaar vertoefde in de hoogste Bourgondische kringen
in de entourages van Johanna van Castilië,
Margaretha van Oostenrijk, Filips de Schone
en Karel V. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat al deze pracht en praal aan het hof zich
vertaalden in een garderobe vol rijkelijke
kleding en kostbare stoffen.
Waar in de middeleeuwen de nadruk nog lag
op lange, slanke silhouetten, werd de 16de
eeuw gekenmerkt door breedte. Vooral de
mannelijke kleding was spectaculair en viriel. Het decolleté suggereerde een stoere
nek, de schouders en de borstkas werden
erg breed en zelfs de geslachtsdelen werden benadrukt door een opzichtige buidel,
die tegelijkertijd dienst deed als opbergplaats voor een zakdoek of een beurs met
geld. De vrouw daarentegen diende het onderdanige sieraad van haar man te zijn. Ze
schuwde elke overdrijving, haar kleding verborg haar vrouwelijke vormen. Een metalen
korset en een brede, kegelvormige hoepelrok moesten kuisheid suggereren en maken
haar tot het – letterlijk - onaantastbare bezit
van haar man.

In de tentoonstelling wordt de pracht en
praal van de adellijke kledij uit de eerste
helft van de 16e eeuw laag voor laag aan u
onthuld. Deze rijk geïllustreerde tentoonstelling is een uitgelezen kans om de kleurrijke
Hoogstraatse glasramen, de gedetailleerde
wandtapijten uit de Sint-Katharinakerk en
de kledij die er op staat afgebeeld van dichtbij te bewonderen. Bovendien neemt de
inboedelbeschrijving in het testament van
Elisabeth van Culemborg u mee in de kostbare garderobe van het grafelijke echtpaar
en hun tijdgenoten.
Tot slot kan u genieten van het, zelden eerder vertoonde, 16de eeuws kerkelijke gewaad, waarvan het fijne en kleurrijke zijdeborduurwerk volgens de overlevering door
Elisabeth van Culemborg zelf gemaakt zou
zijn.
Meer info:
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof
9, 2320 Hoogstraten | 03 340 19 80 |
www.hoogstraten.be/museum
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Wij vernieuwen
onze dienstverlening

aten
Hoogstrstadsbest
uur

U vriendelijk, snel en efficiënt verder helpen. Dat is wat onze stadsdiensten elke
dag opnieuw als doel hebben. Om die reden zijn er momenteel grote verbouwingen aan de gang in het administratief centrum. Vanaf begin september mag
u rekenen op een persoonlijk onthaal, een efficiëntere afhandeling van uw vragen en meer privacy.
en wij
ouwing bedien
Tijdens de verb
thal
in de ontvangs

u

We sommen even in een notendop de grootste wijzigingen voor u op:
1. Zoveel mogelijk stadsdiensten werken
voortaan vanuit één locatie: het administratief centrum. De medewerkers van de
immigratiedienst/strafregister, die nu in
een apart kantoor in Meer werken, verhuizen naar het administratief centrum.
2.Waar er vroeger soms onduidelijkheid
bestond over aan welke balie u terecht
kon, gaan we nu werken met een klantgeleidingssysteem. U wordt – nadat u zich
heeft aangemeld bij een ticketzuil –naar
genummerde loketten geleid.
3. Door u voor sommige zaken niet langer
aan een balie te ontvangen, maar in afgeschermde spreekkamers, creëren we zo-

wel voor u als voor ons de nodige privacy.
4.In de maand oktober breiden we onze
dienstverlening bij het onthaal verder uit
met een snelloket. Dit loket behandelt
alle vragen en bezoeken die minder dan 5
minuten in beslag nemen. Alle informatie
over het snelloket zal u kunnen lezen in
het oktobernummer van Info’zine.
5. Tenslotte creëren we eind dit jaar de mogelijkheid om te werken op afspraak. Op
afspraak werken heeft het voordeel dat dit
ook buiten de openingsuren van de loketten kan.

Aan onze normale openingsuren verandert er niets. Maar de creatie van een snelloket heeft
tot gevolg dat u voor een aantal verrichtingen ook buiten de loketuren aan onze onthaalbalie
zal terechtkunnen. U kan de openingsuren van de dienst bevolking en de openingsuren van
het snelloket steeds raadplegen via onze website www.hoogstraten.be.

stadhuis

U komt naar het stadhuis. Hoe gaat het in zijn werk?
Stap 1. Wanneer u binnenkomt
in de inkomhal, kan u op de
gloednieuwe ticketzuil aangeven voor welke dienstof product u langskomt. De ticketzuil zal u een wachtnummer
geven.
Stap2. De grote schermen in
de inkomhal zullen u vervolgens vertellen aan welk loket
één van onze medewerkers
u zal verderhelpen. Komt uw
nummer niet onmiddellijk op het scherm,
dan kan u nog even rustig plaatsnemen in
de wachtruimte. Van daaruit hebt u namelijk
een prima zicht op de schermen.

Stap 4. U begeeft u naar de spreekkamer of
het loket, waarvan het nummer op de schermen wordt getoond. Een medewerker wacht
u daar op.

Welkom bij de onthaalbalie
In de ontvangsthal van het administratief
centrum blijven onze onthaalmedewerkers
voor u klaar staan als:
- u algemene informatie wil of niet goed
weet bij welke dienst u uw vraag kan stellen.
- u een nieuw rijbewijs komt afhalen.
- u vuilzakken voor PMD en/of restplastic
wil aankopen. Ook de groene GFT-zakjes
(zowel groot formaat als klein) blijven in
ons assortiment.

Stap 3. Weet u niet precies bij welke dienst
u terecht kan met uw vraag of vindt u onze
ticketzuil onduidelijk? Geen probleem, de
medewerkers aan onze onthaalbalie helpen
u graag verder en bezorgen u met veel plezier een ticket.

We zijn er van overtuigd dat we u op deze manier een efficiëntere en kwalitatievere dienstverlening kunnen bieden. Vanaf begin september kan u dat samen met ons ontdekken.
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Veilig terug naar school
Het begin van het nieuwe schooljaar is een spannende tijd. Nieuwe vriendjes, een nieuwe leraar,
misschien een nieuwe school? Heel wat om te verwerken. En daar komt dan nog de verkeersdrukte bij. Er gaat immers weer een nieuwe lichting scholieren de weg op, te voet of met de fiets.
In de dorpskernen kan het er aan de scholen soms hectisch aan toe gaan.
Zoals elk jaar willen in Info’zine de nodige
ruimte geven aan de verkeersveiligheid in
deze periode. Elk verkeersslachtoffer is er
één te veel en voorkomen is altijd beter dan
genezen. Daarom geven we hier enkele goede tips van de politie om de verkeersregels
te respecteren en om de veiligheid van onszelf en onze kinderen te garanderen.

1. Tips voor fietsers en wandelaars
Heel wat kleuters en kinderen uit de basisscholen wonen binnen wandel- of fietsafstand van de school. Stuur uw kinderen dan
ook per voorkeur met de fiets of te voet naar
school. Dit is niet alleen gezond. Het zorgt
vaak ook voor een veiligere schoolomgeving doordat het autoverkeer rond de school
drastisch vermindert. Let op volgende raadgevingen:
- Kies altijd voor de veiligste weg. Dat is niet
noodzakelijk de kortste weg.
- Geef uw kind vooraf tips en aanwijzingen.
Vertel waar de gevaarlijke kruispunten liggen en toon waar de zebrapaden zich bevinden.

- Zorg dat uw kind goed opvalt. Een fluojasje is geen overbodige luxe. Reflecterende
kledij is in het donker zichtbaar voor automobilisten vanop 150 meter. Donkere
kledij wordt pas waargenomen vanop 20
meter.
- Zorg voor een goede fiets: ketting gesmeerd, banden niet afgesleten, het zadel
aangepast aan de lengte van uw kind. En
vooral: remmen in orde!

2. Tips voor autobestuurders
Om onze kinderen veilig de schoolpoorten
te laten bereiken, vragen we aan alle chauffeurs om volgende tips in acht te houden.
- Respecteer ten allen tijde de snelheidslimieten. En zeker de zone 30 in de
schoolomgeving.
- Wees extra voorzichtig aan zebrapaden en
in de buurt van de schoolpoorten.
- Draag je gordel. Zowel vooraan als achteraan: iedereen in de auto klikvast!
- Parkeer enkel waar toegelaten.

week van de mobiliteit

Maak de overstap tijdens de week van de Mobiliteit

Op stap in Hoogstraten? Te voet of met de fiets!
Mobiliteit is voor velen nog al te vaak synoniem aan verplaatsingen met de
auto. Daar wil de Week van de Mobiliteit verandering in brengen. In september kan u ontdekken hoe goed het doet om u te verplaatsen met de fiets, te
voet of het openbaar vervoer.
Het stadsbestuur van Hoogstraten doet een warme oproep aan iedereen om
de auto op stal te laten. Een oproep die kracht wordt bijgezet tijdens de Car
Free Day, de Strapdag en de Autovrije Zondag. Meedoen is de boodschap!

17/09 Autovrije zondag en kinderdorp
tijdens Hoogstraten in groenten & bloemen
We bannen de auto uit de Vrijheid, zodat u veilig en onbezorgd kan
genieten. Ruimte om even op adem te komen!
Het kinderdorp staat dit jaar volledig in het teken van mobiliteit. U
ontdekt er ook als eerste de filmpjes die zijn gemaakt over mobiliteit rond onze scholen. Kom zeker even kijken! Aan de Gravin Elisabethlaan kan u gratis uw fiets parkeren op de bewaakte fietsparking.

21/09 Car Free Day
Begint en eindigt uw werkdag in de auto? Probeer eens iets anders
en neem deel aan de Car Free Day. Stap uit de auto en ga met de
fiets, elektrische fiets, bus of trein naar het werk. Carpool met de
collega’s of ervaar hoe fijn een dagje thuis- of telewerken kan zijn.
Nog een extra duwtje nodig? Het stadsbestuur trakteert de deelnemende bedrijven en haar werknemers op iets lekkers uit de streek.

22/09 Strapdag
Kent u het woord ‘strap’ niet? Het is een samentrekking van ‘stappen’ en ‘trappen’. Op de Strapdag op 22 september willen we ieder
overtuigen om te stappen of te trappen naar de school. Duizenden
kinderen en (groot)ouders doen mee. De scholen die deelnemen aan
de Strapdag, hebben een leuke activiteit gepland voor de leerlingen
of geven iets lekkers als beloning.

Overtuigd?
De Week van de Mobiliteit geeft u een duwtje in de rug om de overstap waar te maken.
Doorbreek tijdens de week uw gewoontes en probeer te autominderen. Ervaar de voordelen en laat u overtuigen. Zo zet de Week van de Mobiliteit iedereen #goedopweg.
Meer info : www.hoogstraten.be/mobiliteit

Het verkeer in Hoogstraten zorgt voor bijna 20% van de CO2-uitstoot in Hoogstraten. Laat je inspireren tijdens de mobiliteitscampagnes in september en ontdek de vele voordelen van minder autorijden.
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Foto-wandelzoektocht
Stede Akkers
Wilt u de omgeving van campus Stede Akkers beter leren
kennen? En een ballonvaart winnen? Doe dan mee aan de
foto-wandelzoektocht. Vanaf 1 september kan u het deelnemingsformulier ophalen aan de onthaalbalie van Stede
Akkers of in de BiB. Einde september wordt de winnaar
uitgeloot.

Griezelig Grensland
Ludieke vertellingen van lokale
volksverhalen in Hoogstraten,
Baarle-Hertog & Merksplas.

De grensstreek is een omgeving met een
rijk verleden. Vroeger zwierven hier Vikings,
smokkelaars en landlopers rond. Tijdens
de lange winteravonden aan het haardvuur
vertelden de bewoners elkaar levendige
griezelverhalen over zwevende kruisjes,
heksen, mysterieuze verdwijningszaken en
nog veel meer.
In de maanden oktober en november wil het
Land van Mark & Merkske de vroegere vertelavonden terug in ere herstellen. Lokale
toneelgezelschappen of andere verenigingen brengen de volksverhalen opnieuw tot
leven en dit steeds op een sfeervolle locatie
en vergezeld van een hapje of een drankje.
Tickets zijn te verkrijgen vanaf dinsdag 12
september via www.ticketgang.be, bij BIB
Hoogstraten en tevens in de deelnemende
toeristische infokantoren. Bij Toerisme
Hoogstraten kan u ook een gratis infobrochure verkrijgen.

De Mosten
ook open in september
Het beste recreatiedomein van de Kempen is tot en met
31 augustus elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur (en
op zeer warme dagen tot 20.00 uur). Van 1 tot en met 15
september is De Mosten open op woensdag, zaterdag en
zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Vanaf 16 september is het omheinde gedeelte elke dag
gratis toegankelijk, maar dan hangt de rode vlag uit en
mag er niet in de zwemvijver gezwommen worden. U kan
wel naar hartenlust gebruik maken van het strand met
ligweide, speeltuin en de sportterreintjes. Brasserie De
Mosten is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Goodlife
Cable Park is in september open van woensdag tot en met
zondag.
De Mosten, Hoogeind 74, 2321 Meer |
www.hoogstraten.be/demosten

toerisme
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Wedstrijd
Open Monumentendag, het grootste culturele ééndagsevenement van Vlaanderen zet elk jaar op de tweede zondag
van september het onroerend erfgoed in de kijker. Elk jaar
neemt Hoogstraten met verschillende monumenten deel.
-

Langs relicten van grenzenerfgoed is een wandeling van ongeveer vijf kilometer onder leiding van Francis
Huijbrechts (Erfgoed Hoogstraten). Ze voert ons langs
aloude smokkelpaadjes, douanewoningen, logementshuizen en andere overblijfselen van ons grensgebonden
erfgoed. Onderweg krijgt u boeiende verhalen te horen
over gebeurtenissen aan de landsgrens. (Vertrek in Worteldorp)

Winnaar fotowedstrijd

Louisa Stoffels (Zundertseweg 11, 2321 Meer), heeft in
Info’zine van juli/augustus gezien dat bovenstaande
foto genomen is in Worteldorp 4 in Wortel. Zij wint
een cadeaubon van Toerisme Hoogstraten. Proficiat.

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 10 september naar de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per gezin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.
-

Binnenkijken in de kapel van het Seminarie
Deze kapel werd gebouwd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klein Seminarie in een Art Deco-stijl
door architect Frans Peeters. Nu doet de kapel dienst als
‘kunstzinnige’ locatie zowel voor de school als voor de
rest van Hoogstraten. Zeker een bezoek waard!

-

De stilte van de Sint Katharinakerk
Deze indrukwekkende kerk en toren werden gebouwd
tussen 1524 en 1546 naar een plan van Rombout Keldermans. Deze ‘triomf der bakstenen’ is één van de hoogste
bakstenen gebouwen van de wereld.

-

Molens in werking
In de Laermolen kan u de molenaars aan het werk zien
van 10.00 tot 16.00 uur. De Meerselmolen stelt zoals
steeds zijn molen, mooie tuin en serre open voor een
hapje en een drankje van 10 tot 17 uur.

Meer informatie | Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten | www.hoogstraten.be/museum

NIEUWE
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groenten & bloemen

HOOGSTRATEN

IN GROENTEN & BLOEMEN

zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 september 2017

Van 16 tot en met 18 september
wordt het centrum van Hoogstraten
omgetoverd tot een indrukwekkende openluchttentoonstelling met
ruim 30 driedimensionale creaties
in bloemen, groenten en fruit. Het
wordt een echt feestweekend met
muzikale animatie, een kinderdorp
in het begijnhof en opendeurdagen
bij de Hoogstraatse winkeliers.

Een programma om van te smullen
Totaalspektakel
De kunstwerken – die ’s avonds feeëriek worden verlicht - zijn natuurlijk de grote blikvangers van Hoogstraten in groenten & bloemen. Ze staan opgesteld langsheen De Vrijheid, te beginnen vanaf
het woonzorgcentrum Stede Akkers tot aan het Van Aertselaerplein.

Muzikale animatie
Op zondag 17 september wordt het centrum opgevrolijkt met heel
wat muzikale animatie. Fanfare Ste Catharina, het plezante orkest
De Markgalmers, Borderbrass, de vendeliers van de Gelmelzwaaiers en nog ettelijke andere groepen zorgen voor een smaakvolle
muzikale omlijsting.

Kinderdorp
Alle kinderen worden op zondag verwacht op het begijnhof voor een
interactief kinderdorp. Hier kunnen ze naar hartenlust spelen, ravotten en knutselen. Op het programma staan verschillende workshops waarin de kinderen al hun energie en enthousiasme kwijt
kunnen. Er is ook kindergrime, een kleurwedstrijd en een uitgebreid
spelletjespakket.
Wie graag naar een spannend verhaal luistert, kan terecht bij de
voorlezers van de Hoogstraatse bibliotheek. Deelnemen is gratis.

Sint-Katharinakerk
Loop tijdens het weekend van Hoogstraten in groenten & bloemen
zeker eens binnen in de Sint-Katharinakerk. Speciaal voor het imposante interieur van dit bouwwerk maken de ontwerpers een specifieke creatie.

Fotowedstrijd

Na het succes van voorgaande jaren
schrijft VVV Hoogstraten opnieuw een
fotowedstrijd uit. Iedereen met enige interesse voor fotografie mag zijn of haar
kans wagen. U kan mooie prijzen winnen.

Opendeurdag winkelcentrum
De Hoogstraatse winkeliers zetten tijdens het derde weekend van
september de deuren wijd open. U zal versteld staan van de grote
verscheidenheid aan winkels: van kleine verrassende boetiekjes tot
en met exclusieve speciaalzaken, elk met een zeer ruim en kwalitatief aanbod. Shoppen geblazen!
www.winkelcentrumhoogstraten.be.

groenten & bloemen

Ontwerpersteam van wereldklasse

Tom De Houwer Tania Huyghe
Tom De Houwer is sinds 2013 de
grote bezieler van Hoogstraten in
groenten & bloemen. Als vaste ontwerper zet hij ook dit jaar weer zijn
missie verder en stuurt hij een team
van topontwerpers aan. Tom is grafisch ontwerper van opleiding, maar
zocht een creatieve uitdrukkingsvorm waarin hij zijn enthousiasme
nog beter kwijt kon. Deze vond hij in
de bloemensierkunst. Hoogstraten
in groenten & bloemen gaf hem van
in het begin een fantastisch gevoel:
de combinatie van het creatieve, de
geur van bloemen en het contact met
mensen biedt voor hem magische
momenten.

Jan De Ridder
Jan De Ridder vervoegt voor de tweede keer het team ontwerpers. In 2016
bracht hij de creaties tot leven van
Stijn Simaeys, de floraal kunstenaar
die jammer genoeg overleed tijdens
de voorbereiding van Hoogstraten in
groenten & bloemen 2016. Het werd
een prachtig eerbetoon. Dit is het
eerste jaar dat Jan deel uitmaakt van
de vaste kern. Hij heeft samen met
zijn vrouw een eigen zaak in het Limburgse Lanaken.

Tania Huyghe is ondertussen een
vaste waarde, zij treedt in 2017
al voor de derde keer aan als
ontwerpster van Hoogstraten in
groenten & bloemen.
Tania is een zelfstandig floriste
sinds 2006 en combineert dit
met een freelance job als floriste
in West- en Oost-Vlaanderen. Ze
werkte eerder al samen met Daniël Ost & Geert Pattyn en mocht
verschillende awards in ontvangst nemen. Tania’s inspiratie
is onuitputtelijk.

Regelmatig is Jan ook te zien op TVLimburg waar hij de kijkers meeneemt in zijn bloemenwereld.
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groenten & bloemen

Vrijwilligers van goudwaarde
De ontwerpers worden bijgestaan door Louis Geerts,
hoofd van de Hoogstraatse groendienst, en de mensen
van de technische diensten van het Hoogstraatse stadsbestuur. Zij maken de nodige frames en basisstukken
voor de verschillende composities. Daarna is het aan de
bloemenschikkers om het ontwerp uit te voeren. Elke
compositie wordt vooraf op papier uitgetekend. Voor de
eigenlijke realisatie worden niet minder dan 120 vrijwilligers ingeschakeld. De energie die uitgaat van de samenwerking met de vrijwilligers vormt misschien wel

de allerbelangrijkste factor voor het welslagen van dit
unieke evenement. Zonder hun enthousiasme, creativiteit en onuitputtelijke inzet zou Hoogstraten in groenten
& bloemen nooit zijn uitgegroeid tot dergelijk evenement met wereldwijde uitstraling.
We vermelden nog graag de medewerking van Coöperatie Hoogstraten, dat een ruime veilinghal en koelcellen
ter beschikking stelt. Dit is geen overbodige luxe, want
vanaf 12 septemberer wordt er gedurende vier dagen
met man en macht gewerkt aan dit gigantische project.

groenten & bloemen

Verkeersinfo
De Vrijheid verkeersvrij
Ook dit jaar belooft Hoogstraten in groenten & bloemen opnieuw een unieke editie
te worden. Hoogstraten verwacht tijdens dit
weekend dan ook weer duizenden toeristen
en bezoekers.
Op donderdag 14 september start de opbouw. Om praktische redenen en om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen,
wordt de Vrijheid verkeersvrij gemaakt vanaf
21.00 uur ‘s avonds tot vrijdagmorgen 6 uur.
Dit houdt in dat alle verkeer wordt omgeleid.
Ook de bussen van De Lijn zullen deze omleiding moeten volgen. Enkel voor de bewoners van de Vrijheid wordt een uitzondering
gemaakt. Zij kunnen gedurende deze periode uiteraard wel tot aan hun woonst geraken.
Op zondag 17 september wordt de Vrijheid,
Heilig Bloedlaan en een deel van de Gelmelstraat verkeersvrij gemaakt. Dit betekent
concreet dat de Vrijheid wordt afgesloten
op zondag 17 september van 9.00 tot 22.00
uur. Dit vanaf de Moerstraat tot aan de Loenhoutseweg. Ook parkeren is niet toegelaten!
Alle zijstraten blijven, via de omleiding, vrij
toegankelijk voor het verkeer. Houd hier rekening mee, want overtreders worden op politiebevel weggetakeld. Verzet dus tijdig uw
wagen naar de zijstraten. Vanaf 22.00 uur ‘s
avonds wordt de afsluiting weggenomen.

Omleidingen
Voor beide dagen wordt het verkeer op de
volgende manier omgeleid:
** Het verkeer vanuit Rijkevorsel richting

Minderhout (en omgekeerd) wordt omgeleid via de Loenhoutseweg, Katelijnestraat
en Moerstraat. De zijstraten ten westen
van de Vrijheid blijven via deze omleiding
bereikbaar. De straten ten oosten van de
Vrijheid bereikt u via de Heilig Bloedstraat.
** Het verkeer vanuit Wortel richting Minderhout wordt omgeleid via de Gustaaf Segersstraat, Leemstraat en Molenstraat.
** Het verkeer vanuit Minderhout richting
Wortel wordt omgeleid via de Molenstraat,
Leemstraat, Koolhof, ‘s Boschstraat, Bosuil, Beukendreef en Grote Plaats.
De meest recente verkeersplannen vindt u
onder de rubriek verkeershinder op
www.hoogstraten.be.

Autovrij op zondag

In het kader van de Europese Week van de Mobiliteit wordt
op zondag 17 september het centrum van Hoogstraten verkeersvrij gemaakt van 9.00 tot 22.00 uur. Deze zee van ruimte maakt van de Vrijheid een uitgestrekte wandelboulevard
met heel wat animatie. Houd er rekening mee dat u op zondag niet op de Vrijheid kunt parkeren. Overtreders worden
weggetakeld. Alle parkeermogelijkheden en omleidingen
vindt u elders in dit magazine of op www.groentenenbloemen.be.

Gratis fietsparking

Het stadsbestuur van Hoogstraten promoot maar al te graag
het gebruik van de fiets. Als u met de fiets komt, kunt u uw
rijwiel stallen in de gratis bewaakte fietsparking. De parking
bevindt zich midden in het centrum, vooraan in de Gravin
Elisabethlaan. Tussen 10.00 en 21.00 uur kunt u hier gratis en met een gerust hart uw fiets achterlaten. Let wel: De
fietsparking is er enkel op zondag 17 september. Een tip:doe
uw fiets op slot. Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk
voor gebeurlijke diefstallen, beschadigingen of ongevallen.

www.groentenenbloemen.be.
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Week van de koffiekrant
Dankzij onze vrijwilligers kan u van maandag tot vrijdag elke
voormiddag in de hoofdbibliotheek de krant lezen of op de computer werken, terwijl u geniet van een heerlijk kopje koffie of
thee. Om dit gezellige initiatief in de kijker te zetten organiseren de Koffiekrantvrijwilligers jaarlijks bij de start van een nieuw
werkjaar een feestelijke openingsweek.
Vanaf dinsdag 26 september duikt de Koffiekrant ook in Meerle
op, meer bepaald in het chirolokaal van Chiro St.jan aan de Ulicotenseweg. U kan daar dan op dinsdag en woensdag van 9.00
tot 12.00 terecht voor een kopje koffie en de krant.

Inschrijving Digidak

Hoogstraten schrijft
Woont u in Hoogstraten en heeft u een boek
geschreven of geïllustreerd? Dan is de BiB
naar u op zoek!
De bibliotheek organiseert op zaterdagvoormiddag 14 oktober een literaire verwendag
‘Hoogstraten schrijft’. Hoogstraatse auteurs
krijgen die dag de kans om hun werk aan
het grote publiek te presenteren en boeken
te signeren.
De BiB zorgt voor een gezellige omkadering
met een drankje en een aangepaste versnapering.
Bent u geïnteresseerd? Stel u dan snel kandidaat door te mailen naar bibliotheek@
hoogstraten.be, te telefoneren naar 03 314
32 61 of u aan te melden aan de balie (contactpersoon: Jan Desoete).

Werken met Windows 10 – Online kopen en verkopen – Werken
met een smartphone – ... Tijdens de lessen van Digidak kan u dit
allemaal leren. U wordt stap voor stap begeleid in kleine groepen van maximum 5 deelnemers. Deelname is gratis. Interesse?
Vooraf inschrjven kan hier:
Digidak Meerle, Hazenweg 4/2, Meerle
- maandag 11 september: 13.30 tot 16.30 uur en 18.00 tot 19.00
uur
- maandag 18 september: 13.30 tot 16.30 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b, Hoogstraten
- 15 september: 9.00 tot 12.00 uur
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
- 22 september: 9.00 tot 12.00 uur

De BiB heeft een nieuw mailadres
Als stad en OCMW op termijn integreren tot één organisatie,
zal de BiBdaar uiteraard ook deel van uitmaken. Daarom is
Bibliotheek Hoogstraten sinds kort overgestapt op nieuwe
mailadressen, nl. @hoogstraten.be. Naar de hoofdBiB mailen doet u voortaan op bibliotheek@hoogstraten.be. De
uitleenposten hebben een eigen adres onder de vorm bib.
naamdeelgemeente@hoogstraten.be, dus bv. bib.wortel@
hoogstraten.be of bib.meer@hoogstraten.be.

Welke info heeft de BiB nodig?
- Uw naam
- Contactgegevens
(adres, telefoonnummer, mailadres)
- Titel(s) en ISBN van uw boek(en)
- Een korte uitleg over uw boek(en)

grenzeloos

We voorzien in ieder Info’zine plaats voor het themajaar GRENZELOOS.
We zoeken naar grenzen die we willen overstijgen. Iedere maand zetten we een
grenzeloze inwoner van Hoogstraten in de kijker.

Hoogstraten creëert een warm welkom voor
anderstalige nieuwkomers
Het lokaal opvanginitiatief van stad en OCMW Hoogstraten probeert anderstalige nieuwkomers zoveel mogelijk kansen aan te reiken. Op die manier
kunnen onze nieuwe inwoners optimaal integreren en mee genieten van
onze fijne stad.
Er wonen ongeveer 21.000 mensen in Hoogstraten, waarvan 5.823 niet-Belgen. Het merendeel hiervan zijn Nederlanders (4.200),
Roemenen (650), Portugezen (260) en Polen
(241). In 2016 kwamen 638 vreemdelingen
in Hoogstraten wonen en 493 vreemdelingen trokken uit Hoogstraten weg.

De opvangcapaciteit in Hoogstraten bestaat
momenteel uit maximaal 29 plaatsen, waarvan 1 plaats voor een gezin, 12 plaatsen voor
alleenstaanden en een aantal woningen
voor koppels. Zo zorgen we er voor dat we
mensen met een diverse achtergrond kunnen verwelkomen in onze stad.

De komst van vluchtelingen uit crisisgebieden, zoals Syrië en Irak, vormt dus maar een
klein deel van de instroom van buitenlanders. Voor deze vluchtelingen hebben we
in Hoogstraten een Lokaal Opvanginitiatief
(LOI).

Het LOI kan dankzij vrijwilligers
verschillende ondersteuning bieden, onder meer om:

Tijdelijke huisvesting
Een lokaal opvanginitiatief (LOI) is een lokaal
georganiseerd opvangcentrum op initiatief
van het OCMW, goedgekeurd en betaald
door de federale overheid.Het OCMW zorgt
onder andere voor onderdak, medische en
farmaceutische hulp en sociale begeleiding.
Asielzoekers krijgen ook wekelijks leefgeld
om voeding te kopen.

- Nederlands te oefenen
- een zinvolle dag- of vrijetijdsbesteding te organiseren
- hen wegwijs te maken in de stad
Hoogstraten
- samen te zoeken naar een geschikte
woonst

Syrië
- 18.500.000 inwoners
- 7,2 % van de bevolking leeft in armoede
- 13,6 % van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
- de levensverwachting van een pasgeborene is 69,7 jaar
- 12,9 van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
- behoort tot de landen met een lage Human Development
Index (149ste plaats op 188 landen)
Meer info: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SYR

15

16
16

berichten
toerisme

Nieuwkomers in beeld:

Charbel en Nour Khoudary
Beiden komen uit Aleppo in Syrië. Hij
werkte er als apotheker en zij was architecte. Samen woonden ze bij Charbels
moeder, die ernstig gewond was na een
bombardement op haar appartement.
Jammer genoeg overleed ze in 2016. Na
haar dood besloten Charbel en Nour niet
in Aleppo te blijven. Nour was juist zwanger geworden en wilde niet dat hun kind in
zo’n omstandigheden moest opgroeien. In
België hadden ze al familie wonen. Via een
humanitair visum konden ze in ons land raken en vroegen toen asiel aan bij de Dienst
Vreemdelingenzaken in Brussel.
Charbel hoopt in België te kunnen blijven, ergens rustig in een huisje, in de
buurt van zijn familie. Hij wil graag in een
wetenschappelijk laboratorium werken
en wil hiervoor een opleiding volgen. In
Syrië hadden ze voor de oorlog een heel
mooi leven met veel vrienden. Ze hadden
een eigen huis en zijn apotheek was ook
zijn eigendom. In België is het leven veel
duurder, maar hij waardeert het sociaal
zekerheidsstelsel. In Syrië ben je bij pech
aangewezen op je familie. Charbel wil in
België graag belastingen betalen, omdat
dit geld gebruikt wordt om mensen te helpen en onderdak en medische zorg te verstrekken aan minderbedeelden.

Charbel en zijn vrouw Nour zijn in België
aangekomen op 27 juli 2016. Nour was toen
zwanger. Ze zijn opgevangen in het opvangcentrum Kazerne Bauwin te Kapellen. Op
24 oktober zijn ze aangekomen in het LOI
van Hoogstraten in de Mouterijstraat. Hun
dochtertje Ghazal is geboren op 16 december. Charbel en Nour zijn erkend vluchteling
vanaf 3 februari 2017.

Charbel heeft ondertussen zijn integratiecursus afgerond en twee niveaus van Nederlands behaald. Nour is ook bezig met
Nederlandse les, maar is later gestart dan
Charbel omwille van de zwangerschap en
de bevalling. Ze hebben al veel hulp gekregen van het OCMW en zijn hier heel dankbaar voor. De Hoogstratenaren vinden ze
heel vriendelijk en ondersteunend naar
elkaar toe. Ze tonen veel verantwoordelijkheid en samenhorigheid.

grenzeloos

Gemeenteraadsleden op bezoek in Za-Kpota
nog leeft de interesse in de stedenband
over alle partijgrenzen heen. Van 3 tot 10
september zal daarom een delegatie met
gemeenteraadsleden een bezoek brengen
aan Za-Kpota.
Naast onze burgemeester, Tinne Rombouts,
en schepen voor ontwikkelingssamenwerking, Jef Vissers, reizen ook Marc Van Aperen
en Koen Van Leuven, beide gemeenteraadslid voor Hoogstraten Leeft! mee naar Benin.
Zij zullen kennismaken met de gemeenteraadsleden van onze partnergemeente en er
de lopende projecten bezoeken. De aanwezigheid van onze vrouwelijke burgemeester
zal gendergelijkheid vast als een rode draad
doorheen het bezoek brengen.

De stedenband is een samenwerking van
gemeente tot gemeente in al zijn verscheidenheid. Gemeenten in het noorden en het
zuiden werken immers aan dezelfde doelstellingen: een goede dienstverlening die
bijdraagt aan ieders welzijn én een aangename gemeente zijn om in te wonen en te
werken. Wereldwijd zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties hiertoe een goede leidraad. Zowel
Hoogstraten als Za-Kpota tekenden vorig
jaar een engagementsverklaring om hieraan te werken. Door samen te werken aan
gemeenschappelijke doelen kunnen we van
elkaar leren en onze eigen capaciteiten versterken.
De keuze om een stedenband aan te gaan
in 2014 was een eensgezinde beslissing
van de voltallige gemeenteraad. Ook nu

Parallel aan de kennismakingsreis voor de
gemeenteraadsleden wordt ook ingezet op
de verdieping van de stedenband. De dienst
mondiale samenwerking wordt vertegenwoordigd door Hilt Rigouts en Ingrid Brosens. Hilt zal al eerder met schepen Jef Vissers afreizen om een aantal werksessies af
te werken. De lopende acties rond geboorteregistratie, de appelsienenmarkt, zonnekiosken,… vragen immers de nodige opvolging. Ingrid zal samen met Kaat Nobelen van
de jeugddienst ter plaatse onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn voor de organisatie
van een inleefreis voor jongeren.
Het volledige bezoek kan je dagelijks volgen
op www.stedenbandhoogstraten.blogspot.
be.Bij de start van het bezoek zal via deze
blog ook een wedstrijd gelanceerd worden.
Je zal de informatie van de blog nodig hebben om te kunnen winnen! De winnaar mag
zich verwachten aan (h)eerlijke geschenkmand.
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Even voorstellen …
onze huisbezoeker

Carolien
Heeft u een te hoge energiefactuur?
Wilt u weten welke toestellen (te) veel
energie verbruiken in uw woning?
Wenst u uw woonkwaliteit te verbeteren? Dan komt Carolien Ruts bij u langs
om dit samen met u te bekijken.
Carolien is bij het Hoogstraatse stadsbestuur in dienst getreden als Huisbezoeker wonen/Projectcoördinator
wijkrenovatie. Samen met u spoort ze
energievreters op en doet ze voorstellen voor ingrepen. Dit kan op individuele basis, maar ook gericht op wijken
en buurten. Carolien is 33 jaar en studeerde communicatie & multimediadesign. Haar uitgesproken interesse voor
energiebesparingen paste ze toe bij
het bouwen van haar eigen energiezuinige woning in Hoogstraten.
carolien.ruts@hoogstraten.be

Kies voor goedkope groene energie

Het stadsbestuur nodigt u uit om deel te nemen aan de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. U kan zich
online inschrijven via de website www.samengaanwegroener.be .
Zorg ervoor dat u tijdens het inschrijven een laatste eindafrekening
(12 maanden) bij de hand heeft. Of bel naar het gratis nummer
Lukt het inschrijven om de een of andere reden niet online, dan bent
u welkom van 25 september tot en met 6 oktober op het stadhuis
tijdens de openingsuren van het administratief centrum.
Meer info: 0800 21 134 (gratis)

Al 108
EVapp-vrijwilligers
in Hoogstraten
Sinds de start van EVapp (EmergencyVolunteer Application) hebben
al 108 enthousiaste vrijwilligers zich geregistreerd voor deze smartphone-applicatie, die bij een hartstilstand vrijwilligers oproept om
het slachtoffer te reanimeren tot de hulpdiensten zijn gearriveerd.
75 Hoogstratenaren volgden reeds de vorming reanimeren en defibrilleren georganiseerd door het stadsbestuur in samenwerking
met het Rode Kruis. U kan zich nog steeds aanmelden als vrijwilliger
via www.EVapp.org

Ook bedrijven helpen levens redden
Het stadsbestuur roept de Hoogstraatse bedrijven op om het EVappnetwerk te versterken. Zij beschikken immers vaak over werknemers die een EHBO-opleiding hebben gevolgd. Heel wat bedrijven
reageerden reeds positief: Verkooijen, Maes, 3D-cadworks, Vlees
van Vandaag, DHL, Muller, Coöperatie Hoogstraten,… Wij zijn ervan
overtuigd dat vele anderen nog zullen volgen.
Meer info: Dienst gezondheid | 03 34019 54 |
senior@hoogstraten.be
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De bladkorven komen eraan!

Om u te helpen de vallende bladeren van straatbomen te lijf te
gaan, plaatst onze groendienst in september weer bladkorven in
uw straat. Let op: deze dienen enkel om de gevallen bladeren in uw
straat op te vangen. Bladeren van bomen uit uw tuin verwerkt u zelf
of kan utussen 1 oktober en 31 december gratis afvoeren naar het
containerpark. Zijn de bladkorven in uw straat overvol? Neem dan
contact op met de milieudienst.
Meer info | Milieudienst Hoogstraten | 03 340 19 19 |
afval@hoogstraten.be

Stekelbees Hoogstraten
zoekt vrijwilligers
Bent u graag bezig met kinderen? Stekelbees zoekt vrijwilliger(s)
voor donderdag en/of vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur (niet tijdens
schoolvakanties). Stekelbees richt buitenschoolse opvang in voor
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Als vrijwilliger houdt u mee toezicht,
speelt u met de kinderen en gaat u kinderen halen in de gemeenteschool. U ontvangt daarvoor een onkostenvergoeding.
Meer info: Tinne Diels | 03 314 68 00 |
LKhoogstraten@landelijkekinderopvang.be

Warme oproep!

Help Pampers & Co
Pampers & Co helpt kwetsbare gezinnen door hen elke maand aan sterk
verlaagde prijzen luiers, groente- en
fruitpotjes en borstvoedingspakketten ter beschikking te stellen. Deze
werking wordt gedragen door Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, met begeleiding van Kind en Gezin en OCMW
Hoogstraten.
Het project wordt gefinancierd door
giften en toelagen. Wij plaatsen
in september ‘pamperbussen’ op
de onthaalbalies van het Stadsbestuur en het OCMW. U kan ook een
gift doen op rekeningnummer BE25
9731 6848 4182, op naam van ’t VerZet-je, met vermelding van Pampers
&Co. Ook verenigingen of bedrijven
die deze werking een warm hart toedragen kunnen sponsor worden.
Meer info: sociale dienst OCMW | 03
340 16 01 | socialedienst@hoogstraten.be

Maand van de Sportclub. Vindt uw sportclub!
Van 1 tot 30 september is het de ‘Maand van de Sportclub’. Ook in Hoogstraten zullen verschillende sportclubs
activiteiten organiseren.U vindt het gedetailleerde programma op www.hoogstraten.be/maandvandesportclub. Kies er één of enkele activiteiten uit om eens te proberen en wie weet vindt u de sportclub van uw dromen.
Speciaal voor de Hoogstraatse schoolgaande jeugd: doe mee aan de actie ‘Sport@school’ en kom op woensdag 13 september in sportkledij naar school. Scholen die hiervan een foto insturen via de website van de
Maand van de Sportclub, kunnen een mooie prijs winnen.
Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be.
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Goe bezig
Gemeenteschool Hoogstraten dankt

Flor en Florejan Verschueren
In juni hebben de kinderen en de leerkrachten
van de Gemeenteschool van Hoogstraten Flor
en Florejan Verschueren in de bloemetjes gezet.
Vanaf 2006 hebben ze muziek gemaakt met de
kleuters en de kinderen van de lagere school.
Vader en zoon Verschueren schreven ook het
‘schoollied’ en maakten een CD waarop elke
klas een liedje zong. Bedankt Flor en Florejan,
voor al die grootouderfeesten, schoolfeesten,
sinterklaasfeesten en zangmomenten

2
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Tijdens de vakantie organiseerde de jeugddienst talloze activiteiten voor de kleinsten tot iets groter. Een bloemlezing:
1. 30 stoere jongens deden mee aan het Wakeboard & Adventure Camp bij Goodlife Cablepark - 2. De kabouter- en trollennamiddag was een groot succes. - 3. Op het speelplein werd de Speelpleindans duchtig ingeoefend
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4
1. De eerste dag van ‘Bokes in ’t Groen’ viel letterlijk in het water, maar op de tweede dag (9 augustus) wilde de zon wel
mee. Op de tonen van Endless Road genoten wij van een heerlijke openlucht-lunch in de Gravin Elisabethlaan.
2. Op de kruising van de Buizelstraat en de Vrijheid creëerden wij een verkeersveilig kruispunt dat beter toegankelijk is
voor rolstoel-, rollator- en kinderwagengebruikers. De aanpassingen maken deel uit van de rolstoelvriendelijke wandelroute doorheen Hoogstraten met begin- en eindpunt aan het woonzorgcentrum Stede Akkers.
3. Hoogstraten kwam afgelopen zomer uitgebreid aan bod in het programma ‘Hallo Zomer’ van regionale tv-zender RTV.
De reportage kan u nog steeds bekijken op www.tvplus.be/programmas/hallo-zomer?ep=41109
4. Het stadsbestuur en Unizo Hoogstraten hebben de winnaars van de Zo Dichtblij-wedstrijd op 25 juni in de bloemetjes
gezet in het stadhuis van Hoogstraten. Zo Dichtblij is een sensibiliseringscampagne voor een klimaatneutrale samenleving, die in de plaats gekomen is van ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.
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Jeugd

franky over de grens

de
Een leuke kindertijd
voor elk kind!
Elk kind zou de kans moeten krijgen om
leuke dingen te beleven in zijn vrijetijd.
Maar dat is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Deelname aan het verenigingsleven bijvoorbeeld kan een serieuze drempel zijn voor kinderen of jongeren die
groot worden in maatschappelijk kwetsbare situaties. Voor hen heeft het stadsbestuur een toelage ingesteld, zodat ze
volwaardig kunnen deelnemen aan het
Hoogstraatse vrijetijdsaanbod.
Hoeveel bedraagt de toelage?
50% van het lidgeld, inschrijvingsgelden
voor meerdaagse kampen, uitstappen
en wedstrijden van sport, jeugd of socioculturele verenigingen, zwemlessen,
IKO, Vlieg-Uit activiteiten, speelplein,
voorstellingen van gemeenschapscentrum Hoogstraten, inkom De Mosten, …

Wie komt in aanmerking?
- Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming
- Gezinnen onder budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling
- Kinderen die onder begeleiding staan
van het Comité Bijzondere jeugdzorg
- Een uitzondering kan gemaakt worden
op advies van het OCMW
De kinderen en jongeren die voor deze
toelage in aanmerking komen, zijn maximum 18 jaar en wonen in Hoogstraten.

Waar kan u
een aanvraag indienen?
- Stadsbestuur Hoogstraten | Dienst
Cultuur en vrijetijd | Vrijheid 149, 2320
Hoogstraten | 03 340 19 52 | jeugd@
hoogstraten.be
- OCMW Hoogstraten | Jaak Aertslaan 7,
2320 Hoogstraten | 03 340 16 01 - socialedienst@hoogstraten.be
Meer info op: www.hoogstraten.be/
vrijetijdsparticipatie

Elk jaar daagt de mascotte van de jeugdraad ‘FRANKY’ alle Hoogstraatse jeugdverenigingen uit. En dit jaar doet hij dit in een
Grenzeloos kleedje. Franky trekt er graag op uit en wil de grens
over. Hij probeert zoveel mogelijk km’s af te leggen over de
hele wereld. Hij maakt foto’s van duidelijke, herkenbare plekken en stuurt een postkaartvanuit de plaatsen waar hij met de
jeugdverenigingen is geweest. De jeugdvereniging die Franky
de langste route laat afleggen, in de periode tussen 5 mei en 6
oktober, wint de Franky-uitdaging van 2017 en neemt 500 euro
meer naar huis.
Franky heeft dit jaar 9 jeugdverenigingen warm gekregen om
hem mee op reis te nemen. Tot op heden ging zijn reis al naar
o.a. Hong Kong, New York, Oeganda, maar hij heeft ook al gezongen aan het kampvuur, mosselen met frietjes gegeten in
De Haan en gedanst op Rock Werchter. We zijn benieuwd waar
de jeugdverenigingen hem nog allemaal mee naartoe nemen en
hoe hij op de vakantiekiekjes zal staan!
Wil je de Franky volgen over de wereld? Like dan jeugdraad
Hoogstraten op Facebook.
Meer info
Jeugddienst Hoogstraten |
Jeugd@hoogstraten.be | 03 340 19 52

Vraag tijdig uw werkingssubsidie aan
Onze dienst Cultuur en Vrije Tijd heeft naar jaarlijkse gewoonte in
augustus de blanco aanvraagdossiers voor werkingssubsidies naar
de verenigingen gestuurd. Wij vragen u om ons het dossier ingevuld
terug te bezorgen ten laatste op 30 september.
Af en toe merken we dat we niet over de juiste gegevens van onze
verenigingen beschikken. Daarom een extra oproep om - ook wanneer je geen subsidies zou aanvragen, - ons zeker het luik 1 van het
subsidiedossier te bezorgen met daarop de meest recente gegevens.
Meer info: Dienst Cultuur en Vrije Tijd | 03 340 19 84
cultuur@hoogstraten.be

Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Werkten mee
Redactie:

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 een (m/v):

T. Rombouts, R. Van Aperen
R. Pijpers, J. Cools, I. Brosens,
J. Verlinden, H. Goossens,
L. Martens, J. Desoete, P. Van
Dijck, P. Van Deun, J. Paulussen,
C. Van den Bogaert , G. Muësen
en B. Sterkens.

V.U. :

Aankoper
(niveau A1a-A2a-A3a)
Functie
De aankoper is verantwoordelijk voor het aankoop-, aanbesteding-,
voorraad- en leveranciersbeleid bij het stadsbestuur en OCMW Hoogstraten rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten.
In nauw overleg met de bestellende diensten werkt hij/zij de planning
uit van grote aankopen, maakt aankoopdossiers op, vergelijkt binnenkomende offertes, onderhandelt over prijs en kwaliteit met firma’s,
zorgt voor toezicht op de levering van goederen en diensten en controleert facturen.
Profiel
- Je bent in het bezit van een masterdiploma
- Je hebt een rijbewijs B
- Je hebt een goede kennis van de wetgeving overheidsopdrachten
- Je hebt een goede kennis van de organisatie van lokale besturen
(gemeente en OCMW)
Aanbod
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van onbepaalde
duur met voltijdse prestaties. Je aanvangswedde bedraagt 3.047 euro
bruto per maand. Dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante ervaring bewijst.
Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom bijkomende voordelen:
- maaltijdcheques met een waarde van 7,20 euro.
- gratis hospitalisatieverzekering
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT
fietsvergoeding: 0,23 euro/km of terugbetaling kosten openbaar
vervoer.
Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 10 september
2017 een motivatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je diploma en rijbewijs te versturen naar:
College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, Hoogstraten.

T. Rombouts, R. Van Aperen

Noodhulp

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

Wachtdiensten

Dokters
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

0903 39 969
0903 99 000

Zitdagen

- Huisbezoekenteam - medewerker ouderen: elke maandag van 13.30 tot 15 uur en
elke 1ste maandag van de maand van 18
tot 19.30 uur. Ze is te bereiken op GSM
0474 47 11 44 of via e-mail ouderenhoogstraten@gmail.com
- FOD Sociale Zekerheid
2de woensdag van de maand
van 09.30 uur tot 10.30 uur

Vragen

Administratief Centrum
Vrijheid 149
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

In dit nummer
3

museum

4

stadhuis

6

veiligheid

7

mobiliteit

8

toerisme & wedstrijd

10 groenten & bloemen
14 BiB
15 grenzeloos
18 berichten

Meer informatie over de selectieprocedure,
de functie of aanwervingsvoorwaarden
vind je op www.hoogstraten.be.

014 410 410

20 terugblik
22 jeugd
23 vacature
24 wandel2daagse

03 340 19 11

