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De dagen worden korter en de nachten langer. 
De winter verovert het land. Voor veel mensen 
zijn de wintermaanden niet alleen letterlijk, maar 
ook figuurlijk een donkere tijd. Het sociaal leven 
komt door de kortere dagen op een laag pitje te 
staan en sommigen kampen met een gevoel van 
eenzaamheid. Nochtans komen de feestdagen in 
zicht, een tijd waarop iedereen zich zou moeten 
kunnen verheugen.

Iedereen wordt weleens door mistroostige ge-
dachten getroffen. Belangrijk is om erover te kun-
nen praten. Het doet de eenzaamheid misschien 
niet meteen verdwijnen, maar het kan opluchten.  
Aan alle mensen die het goed hebben, doe ik een 
warme oproep om in de komende maanden alert 
te zijn voor ouderen, alleenstaanden of eenzamen 
in uw omgeving. Een kort bezoekje of een vriende-
lijk gesprek kosten weinig inspanning en kunnen 
een wereld van verschil maken. 

Maar het zijn niet alleen ouderen en alleenstaan-
den die het soms moeilijk hebben in deze huidige 
maatschappij. U heeft ongetwijfeld al gehoord 
van Rode Neuzen Dag. Op 3 december zamelt VTM 
samen met andere organisaties geld in voor een 
betere opvang van jongeren met psychische pro-
blemen. Eén op de vijf Vlaamse jongeren voelt zich 
niet goed in zijn vel, blijkt uit recente cijfers. Hu-
mor en plezier maken zijn belangrijke wapens om 
negatieve gevoelens te verdrijven. Daarom vind ik 
dit een knappe actie!

Als burgemeester werd ik uitgedaagd om een 
Rode Neus op te zetten. Dat deed ik met volle 
overtuiging. Maar ik vind het thema dermate 
belangrijk dat ik geen seconde twijfelde om de 
ganse gemeenteraad uit te dagen om samen een 
Rode Neus op te zetten. Hiermee willen wij eens-
gezind oproepen om aandacht te hebben voor 
het welzijn van onze kinderen en jongeren. En ik 
kan u al verklappen dat Hoogstraten in het Rode 
Neuzennieuws op Q-music en VTM met een mooi 
project aan bod zal komen.

Voorwoord...
Het stadsbestuur zet niet alleen een rode neus 
op, maar werkt ook actief mee aan vormingen en 
activiteiten rond geluk en geestelijke gezondheid.
Deze worden onder andere aangeboden door 
de BiB en het Lokaal Diensten Centrum Stede 
Akkers. Of misschien herkent u nog de affiches 
van ‘Fit in je hoofd’, die recent in het straatbeeld 
verschenen. Jongeren kunnen in Hoogstraten 
gratis en anoniem terecht bij het Jongeren Advies 
Centrum (JAC) voor informatie, advies en hulp over 
gevoelens en allerhande thema’s. Wie worstelt 
met ernstige psychische of psychosociale proble-
men wordt geholpen in de antennepost van het 
Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG). Het 
kinderen- en jongerenteam van het CGG levert 
fantastisch werk, zowel inzake individuele be-
geleidingen als ouder- en gezinsbegeleidingen. 
Het stadsbestuur blijft inzetten op een verdere 
ondersteuning van kinderen en jongeren in hun 
groeiproces en anderzijds een betere uitbouw van 
de psychische hulpverlening in Hoogstraten. 

Laat uw hart niet afkoelen door de koudere da-
gen, sluit u niet op in uw warme huis, maar zoek 
uw vrienden en buren op en geniet van elkaars 
warmte en gezelschap. Ik wens u een aangename 
decembermaand.

Veel leesplezier, 

Tinne Rombouts - Burgemeester

Beste lezer,
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De steunmaatregelen van het stadsbestuur 
voor jeugdverenigingen met (ver)bouw-
plannen in een notendop:

1. Subsidie voor grote en kleine 
 infrastructuurwerken 
We maken onderscheid tussen kleine in-
vesteringen tot 10.000 euro en grote inves-
teringen met een raming hoger dan 10.000 
euro.  Voor de kleine investeringen wordt 
een jaarlijks budget voorzien van 11.000 
euro dat procentueel verdeeld wordt over de 
aanvragers. Voor grote investeringen wordt 
de aanvraag beoordeeld door een werk-
groep en vervolgens kent de gemeenteraad 
een budget toe van maximaal 50.000 euro 
per vereniging (en 55.000 euro voor vereni-
gingen die samenwerken). Op deze manier 
weten jeugdverenigingen, die een groot pro-
ject plannen, met zekerheid op welk subsi-
diebedrag van de stad zij kunnen rekenen, 
nog vóór de aanvang van de werken. 

2. Renteloos lenen
De stad verstrekt renteloze leningen aan 
jeugdbewegingen, die ze kunnen een afbe-
talen op maximaal 20 jaar. Daarbij is het 
voor hen mogelijk om een hypothecaire 
borgstelling te nemen. Met deze renteloze 
leningen heeft het stadsbestuur reeds twee 
jeugdverenigingen verder geholpen met hun 
bouwproject.  

Met de logistieke hulp van de paters Kapu-
cijnen, de steun van vele lokale mensen en 
een mooie subsidiëring van het stadsbe-
stuur kan KLJ Meersel-Dreef nu beschikken 
over een mooi houten gebouw aan de Dreef. 
Het lokaal is een houtskeletbouw en past in 
de bosrijke omgeving van het klooster. Door 
te kiezen voor deze duurzame bouwmetho-
de is de KLJ voor de komende 30 jaar gerust 
wat betreft accommodatie.

KLJ Meersel-Dreef heeft voor de bouw van 
haar lokaal kunnen rekenen op het subsidie-
reglement van de stad voor jeugdverenigin-
gen die willen investeren in nieuwe of ver-
beterde lokalen. Daar hebben in het recente 
verleden ook andere jeugdverenigingen van 
kunnen profiteren. Zo kon KLJ Meerle de ra-
men in haar lokaal vervangen, de verwar-
mingsinstallatie vernieuwen en een nieuw 
dak leggen. De Chirojongens en -meisjes 
van Meer kregen van de stad Hoogstraten 
het maximale subsidiebedrag van 55.000 
euro toegekend voor de bouw van een nieuw 
gebouw, dat ondertussen volop in gebruik 
is. En ook de Chirojongens van Meerle heb-
ben grote verbouwingen kunnen doen aan 
hun lokaal, zodat zij nu erkend zijn door toe-
risme Vlaanderen als jeugdverblijf. 

Voor KLJ Meersel-Dreef was zondag 30 oktober een heuglijk moment. De 
jeugdbeweging nam het nieuwe lokaal naast het Kapucijnenklooster in ge-
bruik.

Hoogstraten subsidieert 
bouwplannen jeugdbewegingen
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Nieuw!
T otaalrenovatiebonus van Eandis
Voortaan wordt één voucher per woning of 
appartement toegekend, te activeren vanaf 1 
januari 2017. Binnen een periode van 5 jaar na 
activatie dient u minstens 3 nieuwe investe-
ringen uit te voeren. De totaalrenovatiebonus 
is geldig voor investeringen in dak-, muur-, of 
vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmte-
pomp, zonneboiler en renovatiesysteem. 

Lagere energiepremies
De regering wil inzetten op totaalrenovaties. 
Daarom gaan de bedragen van de energie-
premies van Eandisomlaag voor individuele 
investeringen.  Er worden (lagere) premies 
toegekend voor de isolatie van de buiten-
muren, voor hoogrendementsbeglazing, 
voor dakisolatie, voor vloerisolatie, voor een 
warmtepomp, voor een zonneboiler en voor 
een condensatieketel. 

Fiscaal voordeel dakisolatie wordt af-
geschaft
Vanaf 1 januari 2017 schaft de Vlaamse Rege-
ring het fiscaal voordeel voor dakisolatie af. 

Er wordt een overgangsmaatregel voorzien 
voor mensen die eind 2016 nog een over-
eenkomst maken met aannemers om hun 
dak te isoleren. Deze overgangsmaatregel 
moet nog definitief worden goedgekeurd. 
Dit zal waarschijnlijk eind december 2016 
gebeuren. 

Korting op onroerende voorheffing 
ingrijpende energetische renovaties
Als u een ingrijpende energetische renova-
tie (IER ) uitvoert, krijgt u een korting op de 
onroerende voorheffing. Een ingrijpende 
energetische renovatie is een renovatie 
waarbij de technische installaties volledig 
worden vervangen en minstens 75% van de 
bestaande en nieuwe buitenschil worden 
(na)geïsoleerd.

Deze nieuwe maatregel geldt voor bouwaan-
vragen (stedenbouwkundige vergunningen) 
die ingediend worden vanaf 1 oktober 2016. 
Deze korting is nog niet goedgekeurd door 
het Vlaams Parlement en zou dus nog kun-
nen wijzigen. 

Wat verandert er in 

2 0 1 7 ?
Het nieuwe jaar komt met rasse schreden dichterbij. Elk nieuw jaar brengt 
nieuwe gebeurtenissen en nieuwe regels. Essentieel is dat u op de hoogte 
bent van de nieuwigheden. Daarom presenteren wij u hier een selectie van 
zaken die veranderen vanaf 1 januari 2017.

1. Nieuwe energiepremieregeling

Voor concrete informatie kan u terecht bij het Woonloket van Hoogstraten.
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2. De digitale bouwaanvraag 
als springplank naar de 
omgevingsvergunning
Een bouwaanvraag indienen betekent vandaag meestal een hele 
berg papierwerk in orde brengen. Daar komt dus verandering in. 
Wist u dat u in Hoogstraten een stedenbouwkundige vergunning of 
melding sinds 1 juli 2016 ook digitaal kan aanvragen? Vanaf 23 fe-
bruari 2017 gaat de omgevingsvergunning van start. Die vervangt de 
huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 
Vanaf dan moet er dus nog maar één vergunning worden aange-
vraagd. Het wordt dan verplicht om alle dossiers digitaal te behan-
delen. In de meeste gevallen is het ook verplicht om deze digitaal 
aan te vragen.

Op de website www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van 
de Vlaamse overheid, wordt in een stappenplan uitgelegd wat u 
moet doen.

 
3. Tegemoetkoming 
voor hulp aan bejaarden

Wie 65+ is en minder zelfredzaam is, kan een tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen. Ongeveer 106.000 mensen 
hebben recht op deze tegemoetkoming, die inkomensgerelateerd 
is. 
Tot dusver was dit een federale bevoegdheid. Vanaf 1 januari 2017 
zullen de zorgkassen deze dossiers behandelen en de tegemoetko-
ming uitbetalen.

4. Textiel-
containers 
verdwijnen
Vanaf 2017 kan u uw gebruikte kle-
ding niet meer kwijt in de textielcon-
tainers, maar kan u deze meegeven 
met de huis-aan-huisophaling. Het 
schepencollege besliste op 30 novem-
ber 2015 om de samenwerking stop te 
zetten met de verschillende textielin-
zamelaars en over te stappen op een 
huis-aan-huistextielophaling door de 
Kringwinkel WEB. Enkele dagen voor 
de ophaling zal u een oranje zak in de 
brievenbus ontvangen. Komt u niet toe 
met deze zak mag u deze aanbieding 
aanvullen met eigen zakken. De op-
haaldata staan op de afvalkalender. 
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Duurzaamheid heeft niet enkel te 
maken met energiebesparing of eco-
logisch bewustzijn. Wie duurzaam 
leeft, past ook zijn aankoopgedrag 
aan. De productie van elk nieuw voor-
werp vergt immers energie en grond-
stoffen en heeft dus een impact op 
ons milieu, uw gezondheid en die van 
anderen. Ga dus bewuster kopen en 
shoppen.

Gebruik het vijfstappenplan hiernaast 
als gids vóór een mogelijke aankoop. 
Stel uzelf altijd eerst de vraag of u het  
product wel écht nodig heeft. Mis-
schien is het gewoon een impulsieve 
ingeving. Bent u er toch van overtuigd 
dat u het product moet hebben? Ga 
het stappenplan af en ontdek of er 
alternatieven zijn voor een nieuwe 
aankoop.

Mag het wat 
minder zijn?
 
Consumeren of consuminderen
Wordt u gelukkig van altijd de nieuwste snufjes te kopen? Of bezorgt het 
achternalopen van allerlei hypes u eerder stress en tijdsgebrek? Dan wordt 
het misschien tijd om te gaan consuminderen. 
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Heeft u het ideale product in huis, maar 
werkt het niet meer? Of vermoedt u dat u 
een ander product voor hetzelfde doel kan 
gebruiken?  Gooi het niet weg! In het Repair 
Café van Hoogstraten kan u gratis uw kapot-
te spullen zelf herstellen of laten herstellen, 
met de hulp van een deskundige reparateur. 
Zo voorkomt u onnodig nieuwe aankopen.  
Vier keer per jaar kan u terecht in het lokaal 
dienstencentrum ’t Gebuurt.  

Meer info: www.hoogstraten.be,
zoeken op Repair Café

Delen en ruilen van spullen is iets van alle tij-
den. Waarom heeft u die zware boor nodig, 
als u maar eenmaal per jaar een schilderij 
aan de muur hangt? De laatste jaren leeft de 
ruilhandel weer helemaal op. En is het zelfs 
hip geworden. Denk maar aan het ruilen van 
kleren via de swishing-events of autodelen 
bij jonge gezinnen. Op www.gedeelddoor.
be staan initiatieven om zowat alles te delen 
of te ruilen. 

TIP: op donderdagavond 15/12 orga-
niseert de Bibliotheek een infoavond 
over reizen via de deeleconomie. 
Goed voor uw budget en avontuurlijk!

Wist u dat u elk jaar 18 tot 26 kg voedsel 
in de vuilnisbak kiepert? Moeilijk te gelo-
ven, toch? In geld uitgedrukt gooien alle 
Vlamingen gezamenlijk 475 miljoen euro 
aan voedsel over de balk. Daarmee kan 
u een jaar lang 300.000 mensen voeden. 
Het is anders niet zo moeilijk om minder 
voedsel weg te gooien. Correct voedsel 
bewaren, creatief aan de slag met de 
restjes, slimmer inkopen doen,… De 30 
dagen-uitdaging van de Vlaamse over-
heid helpt u op weg. 

Meer info: www.30dagen.be/
voedselwinst

Met de kerstdagen en nieuwe goede voornemens op komst, willen we u inspireren om te 
consuminderen in het dagelijks leven. Zowel in en buiten Hoogstraten zijn er initiatieven om 
u daarbij te helpen. 

 
Met een beetje zoeken vindt u bijna alles 
tweedehands. En vaak nog van prima kwa-
liteit: bij kennissen, op veilingsites, op rom-
melmarkten of in de Kringwinkel. Ook onze 
verenigingen geven u volop de kans om 
tweedehands aan te kopen: er zijn speel-
goedbeurzen tegen sinterklaas of garage-
verkopen in het voorjaar. U vindt al deze 
activiteiten in de UiT-kalender op de website 
van Hoogstraten en in het UiT-magazine dat 
dit Info’zine vergezelt. 

Meer info: www.uitinhoogstraten.be

Er bestaan ontzettend veel producten die 
u zelf kan maken. Door zelf aan de slag te 
gaan – uiteraard met duurzame materialen 
– staat u meer stil bij de waarde van een 
product. Wederom zijn er in Hoogstraten 
heel wat initiatieven die u daarbij helpen: 
van het maken van bloemstukken, tot het 
creëren van parfums,… Lokaal Dienstencen-
trum Stede Akkers breidt zijn aanbod voort-
durend uit.

Meer info: www.uitinhoogstraten.be

 
Uiteraard blijft het nodig om af en toe nieuwe 
spullen te kopen. Maar kijk dan verder dan 
uw neus lang is. Koop van een nieuw product 
de meest duurzame variant, gemaakt uit eer-
lijke materialen. Best lokaal geproduceerd 
en/of verkocht in Hoogstraten, want dat 
scheelt weer transport. Waarom niet tijdens 
de feestdagen koken met lokale, seizoens-
gebonden en Fair Trade-producten? Of geef 
ze cadeau onder de kerstboom. U kan onze 
Hoogstraatse streekproducten kopen bij de 
lokale handelaars of de dienst Toerisme.  

Meer info: tik ‘Hoogstraatse speciali-
teiten’ in op www.hoogstraten.be.

Duurzame consumptie en productiepatronen is één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (global goals) van de 
Verenigde Naties. Benieuwd naar de andere goals? Kijk op www.globalgoals.org/nl.
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Goe bezig

OCMW Hoogstraten 
opteert voor duurzame en 
multifunctionele zorgcampus 
Met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum had de site al een nieuwe 
uitstraling gekregen. De bewoners van het woonzorgcentrum kregen niet 
enkel een nieuw huis, maar samen met de bewoners van de assistentiewo-
ningen en de bejaardenwoningen kregen zij ook een nieuwe omgeving, een 
nieuwe thuis. De besturen van stad en OCMW vinden het belangrijk dat de 
site Stede Akkers een sociale ontmoetingsplek is, waar mensen graag ko-
men. Op de locatie van het vroegere, ‘oude rusthuis’, met de officiële naam 
‘O.L.V. der 7 weeën’, komt een BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal), dat 
nauwelijks energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water ver-
bruikt. De energie die nodig is, wordt gehaald uit groene en hernieuwbare 
energiebronnen.

Er is een programma van eisen voor de herbestemming uitgewerkt en een 
private partner gezocht die een concept kan uittekenen, de bouw/verbou-
wing realiseren, en ook het gebouw 30 jaar kan onderhouden via een pu-
bliek-private samenwerking (PPS).
De OCMW-raad van oktober heeft drie kandidaten  geselecteerd om een of-
ferte met ontwerp in te dienen voor het gebouw dat op de locatie van het 
vroegere rusthuis gebouwd zal worden:

1.            THV Groep Van Roey – Van Roey Vastgoed
2.            Vanhout Projects nv
3.            Combinatie Willemen – CONIX RDBM / DBM Hoogstraten

Zij krijgen tot half februari de tijd om een eerste ontwerp en offerte op te 
maken op basis van het programma van eisen. In de daaropvolgende peri-
ode maart-april zullen de dossiers van de kandidaten beoordeeld worden en 
verder in detail worden onderhandeld.

Het stadsbestuur en het OCMW kijken uit naar het verdere verloop en zullen 
regelmatig over dit belangrijke bouwproject communiceren. 

Bedenk een nieuwe naam
Weet u de perfecte naam voor het nieuwe gebouw? Heeft u een origi-
neel idee? Waag dan zeker uw kans! De winnaar zal beloond worden 
met een cadeaubon. Mail uw antwoord voor 15 januari 2017 naar 
personeelsdienst@ocmwhoogstraten.be.

Sportlaureaten-
viering
Kandidaturen indienen 
voor 1 januari!

Sportieve prestaties die geleverd zijn tus-
sen 1 januari en 31 december 2016 kunnen 
in aanmerking komen voor huldiging op de 
sportlaureatenviering van 18 februari 2017. 
Stel uzelf kandidaat voor de titel van sport-
man, sportvrouw, sporttiener, sportploeg, 
sportvereniging of sportverdienste van 
2016. 

Het reglement en de invulformulieren om 
kandidaturen in te dienen, vindt u via www.
hoogstraten.be/sportlaureatenviering of 
via de Hoogstraatse sportclubs. Formulie-
ren moeten vóór 1 januari binnen zijn op de 
sportdienst. 

Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | 
sport@hoogstraten.be

Clementina Fransen 

Clementina Fransen uit Wortel zet zich als vrijwilligster al jaren in voor de 11.11.11-cam-
pagnes. Dit jaar staat de campagne in het teken van ‘Gezondheidszorg Voor Iedereen’. 
Maar liefst 1,3 miljard mensen hebben hier geen toegang toe. Ze hebben geen dokter, 
apotheker of ziekenhuis in de buurt, laat staan dat ze die kunnen betalen. 11.11.11 voert 
dit jaar campagne voor betaalbare gezondheidszorg voor iedereen, want gezondheids-
zorg is een mensenrecht.
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Wie verdient de Hoogstraatse 
Cultuurprijs 2016?
Op vrijdag 27 januari 2017 reikt de cultuurraad opnieuw de Hoogstraatse 
cultuurprijzen uit aan verenigingen of mensen die zich in 2016 of zelfs nog 
veel langer verdienstelijk maakten in het Hoogstraatse culturele leven.

Binnen de categorieën ‘evenement van het jaar’, ‘persoon of vereniging van 
het jaar’ en ‘nieuw of vernieuwend initiatief’ wordt telkens een laureaat ge-
kozen. Wie zorgde voor de blikvanger van het jaar, wie mag eens in de bloe-
metjes worden gezet voor zijn of haar jarenlange uitzonderlijke verdiensten 
op vlak van cultuur of wie zorgde net voor een vernieuwend initiatief? 

Dien voor 3 januari 2017 een gemotiveerde voordracht in voor de Cultuur-
prijs 2016! In elke categorie wordt een winnaar gekozen, de winnaar over 
de categorieën heen mag op 27 januari de cultuurprijs 2016 mee naar huis 
nemen. 

Natuurlijk mag u ook uw eigen vereniging, uw eigen evenement of uzelf 
nomineren! Het kandidatuurformulier vindt u op www.hoogstraten.be. Vul 
het kandidatuurformulier in en stuur het per mail naar de dienst cultuur via 
cultuur@hoogstraten.be of breng het binnen aan de adviesbalie vrije tijd.
Noteer ook alvast 27 januari 2017 met stip in uw agenda want dan wordt 
de cultuurprijs 2017 uitgereikt in het Gemeenschapscentrum (Rabboenizaal 
Spijker). De cultuurraad zorgt in samenwerking met de cultuurdienst op-
nieuw voor een gezellige culturele avond. 

Meer info | cultuur@hoogstraten.be | 03 340.19.84

Goe bezig

Clementina Fransen 

Clementina Fransen uit Wortel zet zich als vrijwilligster al jaren in voor de 11.11.11-cam-
pagnes. Dit jaar staat de campagne in het teken van ‘Gezondheidszorg Voor Iedereen’. 
Maar liefst 1,3 miljard mensen hebben hier geen toegang toe. Ze hebben geen dokter, 
apotheker of ziekenhuis in de buurt, laat staan dat ze die kunnen betalen. 11.11.11 voert 
dit jaar campagne voor betaalbare gezondheidszorg voor iedereen, want gezondheids-
zorg is een mensenrecht.
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Wees voorzichtig
Eerste gebod als de temperaturen onder nul 
zakken: pas uw gedrag aan. Houd steeds 
rekening met iets langere reistijden. Rijd 
trager en kijk goed uit. Uw remweg is langer 
dan tijdens de zomer! Ook op de fiets komt u 
bij sneeuw en ijzel makkelijker ten val. Rus-
tig rijden is dus aangewezen.

Wegen en fietspaden
Het stadsbestuur staat in voor de winter-
dienst op gemeentelijke wegen en fiets-
paden. Wanneer we beginnende gladheid 
waarnemen, starten we onmiddellijk met-
strooiacties. Het gemeentebestuur bedient 
volgende zones in volgorde van opsomming:
1. verbindingswegen, doorrij- en busroutes, 

transportzone, De Kluis en Rollekens; 
2.  schoolomgevingen, openbare gebouwen, 

kerkomgevingen;
3.  fietspaden langs gemeentewegen; 
4.  wegen naar bedrijven;
5.  andere doorgaande gemeentewegen.

In gesloten woonwijken, doodlopende stra-
ten of op privédomeinen strooien onze dien-
sten niet. Het heeft geen zin om te vragen 
naar bijkomende strooibeurten. 

Bij sneeuwval wordt eerst de sneeuw ge-
ruimd en daarna gestrooid. Er dient voldoen-
de verkeer te passeren om het strooizout in 
de sneeuw of het ijs te laten inwerken. Pas 
dan heeft het een optimale werking. Tijdens 

zware winterdagen rekenen wij op uw be-
grip wanneer we niet alle wegen onmiddel-
lijk vrij krijgen.

Voet- en verbindingspaden
Het gemeentebestuur ruimt binnen haar 
mogelijkheden voetpaden palend aan open-
bare gebouwen. Op schooldagen voorzien 
we bijvoorbeeld voor 8 uur een basisdoor-
gang tot aan de schoolpoort. 

Volgende belangrijke doorsteken voor zwak-
ke weggebruikers maken we bijkomend vrij 
op schooldagen: Moerstraat - Minderhoutse-
straat, L. Domsstraat - Achtelsestraat, Burg. 
J. Van Aperenstraat - Seminarie, Minder-
houtdorp - Schoolstraat naast pastorij, Kerk 
- Sint Michielsstraat, Markwijk - Witheren-
weg, Witherenweg - Minderhoutdorp, Tres-
long - Minderhoutdorp, P. Van Dijckstraat 
- Carolinestraat, Parochiezaal - Donkakker, 
Meerseweg - Venneweg, Voort - Burg. Van 
Nuetenstraat en Sint Salvatorstraat - Dal-
weg. 

Op privédomein blijft het sneeuwvrij maken 
van voetpaden de plicht van iedere burger. 
U bent zelf verantwoordelijk voor vrijmaken 
van de stoep voor uw woning. De postbode 
zal u dankbaar zijn!

Sneeuw en ijzel – kijk uit!
Ondanks de klimaatopwarming blijven sneeuw en ijs vaste waarden in de 
winter. De komst van de winter betekent dat de gemeentediensten starten 
met de aanpak van sneeuw en ijzel. Ons opzet is om voor elke woning binnen 
de 500 meter een sneeuwvrije rijweg te voorzien.

Meer info | Dienst openbare werken - 03 340 19 48 |

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt de winterdienst op gewestwegen en 
fietspaden voor haar rekening. U kan problemen op gewestwegen signaleren via 
www.meldpuntwegen.be.
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Lezing nieuwe deeleconomie: 

Couchsurfen, 
vrienden op de 
fiets en WWOOF
U wil graag nieuwe mensen leren kennen... 
Of u wil een stukje van de wereld verkennen, 
liefst low budget en op een ecologische ma-
nier. Hoe begint u daaraan? 
Op de infoavond van donderdag 15 decem-
ber om 20.00 uur in BiB Hoogstraten krijgt 
u meer informatie over couchsurfing. Gratis 
overnachten bij iemand, al dan niet op de 
sofa. Hoe werkt het? Wat zijn de ervaringen? 
Is het veilig?

Of misschien voelt u meer voor Vrienden 
op de Fiets? Deze Nederlandse organisatie 
heeft een netwerk van overnachtingsadres-
sen voor sportievelingen die meerdaagse 
tochten maken. De adressen liggen vaak 
langs fraaie fiets- en wandelroutes in Neder-
land. En vervolgens kan u bij mensen thuis 
overnachten en ontbijten tegen een voorde-
lig tarief. 

Ooit al gehoord van WWOOF? Bied vrijwillige 
hulp in ruil voor voedsel, onderdak en krijg 
de mogelijkheid om meer te leren over de 
biologische landbouw en duurzaam leven.
Stefaan Segaert deelt zijn eigen ervaringen, 
geeft u praktische tips en do’s en don’ts. 

Deelname: 3 euro. Vooraf inschrijven ver-
plicht in de BiB of via www.hoogstraten.be/
vormingbib.

 

 

Let op:
Op zaterdag 24 en 31 december zijn 
de hoofdbibliotheek en de uitleenpost 
van Meerle open van 9 tot 12 uur. De 
uitleenpost van Meersel-Dreef is op die 
dagen gesloten.

Het voorleesuurtje in de hoofdbib staat 
op 24 december natuurlijk in het teken 
van Kerstmis. Op 31 december is er 
geen voorleesuurtje.

Lezing Chris De Stoop, 

“Dit is mijn hof”
Schrijver Chris De Stoop, ex-reporter voor 
Knack, komt op woensdag 14 december 
om 20.00 uur in de BiB van Hoogstra-
ten vertellen over de teloorgang van het 
platteland. Hij ziet hoe het eeuwenoude 
boerenland, inclusief historische hoeves, 
moeten wijken voor nieuwe natuurge-
bieden. Een persoonlijke getuigenis als 
boerenzoon over het ellendige verdwijnen 
van de boerencultuur. Chris’ boek “Dit is 
mijn hof” werd reeds genomineerd voor 
verschillende literatuurprijzen.  

Deelname: 3 euro. Vooraf inschrijven ver-
plicht in de BiB of via www.hoogstraten.
be/vormingbib.
In samenwerking met Vormingplus Kempen.

Pyjama-
lezen
Voor kinderen is gaan slapen altijd een hele gebeurtenis: tandjes 
poetsen, naar een verhaaltje luisteren,... Om dit ritueel nog leuker 
te maken kan u in de BiB aan een interactief voorleesuurtje deelne-
men. De kinderen voeren eerst enkele opdrachten uit. Daarna wordt 
hen een verhaal voorgelezen. 
Alle kinderen mogen in pyjama komen en een knuffel en een zak-
lamp meebrengen. 

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar. 
Vrijdag 16 december 18.30 uur - gratis - inschrijven verplicht via 
www.hoogstraten.be/vormingbib - begeleiding van minstens 1 ou-
der - max. 20 kinderen
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Veiligheid, 
maak er (vuur)werk van!
Wilt u vuurwerk aankopen om in de nacht van oud naar nieuw af te 
schieten? Vraag tijdig uw toelating van de burgemeester aan op het 
stadhuis. 

Bent u jonger dan 16, dan krijgt u geen toelating. Bent u tussen 16 en 
18 jaar, dan heeft u de toelating van uw ouders nodig.

Verwittig voor het afsteken van het vuurwerk uw buren. Hou ieder-
een op een veilige afstand én volg goed de gebruiksaanwijzing. Is 
er sterke wind of zijn er omstandigheden die een negatieve invloed 
hebben op de veiligheid? In dergelijke situaties kan het afsteken 
van vuurwerk niet doorgaan. 

Knallend plezier! Maar niet voor uw dier!
Dieren worden soms opgeschrikt door vuurwerk. Dit kan u voorko-
men door rekening te houden met volgende tips:
-  Laat uw hond op 31 december best uitsluitend aangelijnd uit vóór  

het vuurwerk is losgebarsten.
-  Hou liefst alle huisdieren binnen van zodra het donker wordt en 

zet TV of radio aan om het ergste lawaai te dempen.
-  Hou weidedieren, zoals paarden, ezels, pony’s en runderen op 

stal.
-  Steek geen vuurwerk af in de onmiddellijke omgeving van een 

dier.
-  Verwittig buren en de landbouwers uit de omgeving, zodat ze de 

nodige maatregelen kunnen nemen.

Meer info | Evenementenloket | evenementen@hoogstraten.be 
03 340 19 53

Gratis 
feestbussen 
van De Lijn 
op 
oudejaarsnacht!
Wilt u met oudejaarsnacht veilig op 
stap? Dan brengt De Lijn u vanuit 
Hoogstraten gratis naar uw feestbe-
stemming richting Turnhout of Ant-
werpen! Tickets en dienstregelingen 
voor de feestbussen kan u gratis af-
halen in het stadshuis (toeristische 
dienst) en in de bibliotheken van 
Hoogstraten tijdens de openings-
uren. Koopt u op de bus een ticket, 
dan betaalt u 3 euro. 

Voor meer informatie over de feest-
bussen surf naar de website www.
delijn.be.

JE BENT EEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT
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De Hoogstraatse
geschenkbox
De Hoogstraatse geschenkbox is een vaste 
waarde in het eindejaarsaanbod van Toerisme 
Hoogstraten. Deze box promoot de talrijke Hoog-
straatse culinaire specialiteiten en is tevens het 
geknipte eindejaarscadeau. Jaarlijks presenteert 
Toerisme Hoogstraten nieuwe specialiteiten. Ook 
dit jaar wordt het aanbod uitgebreid. Naast het 
vertrouwde ‘zelf-samen-te-stellen-pakket’ en de 
standaardbox (ter waarde van 30 euro) is er voor 
de tweede keer op rij een exclusieve bierbox (25 
euro).

Als extraatje krijgt u bij elke standaard- of bier-
box een gratis filmticket voor Ciné Horizon. In het 
nieuwe seizoen presenteert Gemeenschapscen-
trum Hoogstraten maar liefst 25 filmvoorstellin-
gen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. 
Stuk voor stuk pareltjes uit het wereldfilmcircuit. 
Het ticket wordt gratis aangeboden door het 
stadsbestuur en u kiest zelf welke film u wil zien. 
Meer informatie en het programma vindt u op 
www.gchoogstraten.be.

U kan de box tot en met maandag 15 december 
bestellen. Download het bestelbon via www.
hoogstraten.be/nieuws/het-eindejaarscadeau-
de-hoogstraatse-geschenkbox.
U kan uw stijlvol verpakte geschenkbox afhalen 
bij Toerisme Hoogstraten op:

23 december (van 13 tot 16 uur)
24 december (van 10 tot 12 uur)
30 december (van 13 tot 16 uur)
31 december (van 9 tot 12 uur)

Wandelen in Den Rooy
Sinds begin oktober is natuurgebied Den Rooy, met hulp van Natuur-
punt en de werkgroep Trage Wegen, opengesteld voor wandelaars. 
Met historische overblijfselen van hoogveen, bossen en een popu-
latie van het bont dikkopje (een bedreigde heivlindersoort) biedt 
Den Rooy belangrijke kansen voor de natuur in de Noorderkempen.

De wandeling in Den Rooy is 3,8 km lang en start aan Den Rooy (Uli-
cotenseweg | Meerle). 

Via de website van Natuurpunt (www.natuurpunt.be/natuurgebied/
den-rooy) kunt u het wandelpad in Den Rooy downloaden of u haalt 
een gratis exemplaar van de route bij Toerisme Hoogstraten.

Winnaars “Speuren langs het kasteel 
van Hoogstraten”

In het kader van het ‘Buitengewoon Jubeljaar 
van de Barmhartigheid’ organiseerden Toe-
risme Hoogstraten en VVV Hoogstraten afge-
lopen zomer een kinderzoektocht langs het 
kasteel van Hoogstraten.
Renzo Boutmans (Borsbeek), Ward Brosens 
(Minderhout), Bo Blancquaert (Westerlo), 
Mila Vanhaverbeke (De Pinte), Thomas (en 
Lore) Jochems (Minderhout) winnen een 
Hoogstraatse cadeaubon van 10 euro. Alle 
deelnemers ontvangen bovendien het grote 
kleurboek van de Kempen.

De Mosten in de winter
Het recreatiedomein De Mosten heet u graag ook een warme wel-
kom in de herfst- en winterperiode. Tijdens het laagseizoen (van 
01/10 tot 30/04) is het elke weekdag gratis toegankelijk van 10.00 
uur tot 16.00 uur.

Van 1 december tot 31 januari is het recreatiedomein ook toeganke-
lijk via Brasserie De Mosten. 

Openingsuren Brasserie De Mosten:
Wo-do-vr-zond.: 10.00 - 18.00 uur 
Zat.: 12.00 - 18.00 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

We geven u graag wat inspiratie om op stap te gaan in de winter.
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Het mogen dan wel de koudste 
en donkerste dagen van het jaar 

zijn, in het Land van Mark & Merkske 
valt daar weinig van te merken. 
Tijdens de eindejaarsperiode

stralen Hoogstraten, Merksplas en 
Baarle-Hertog opvallend veel 

sfeer, licht en warmte uit! 
Uit het brede aanbod plukken wij 

een selectie van kerstactiviteiten die 
in Hoogstraten plaatsvinden. 

Maak uw keuze uit een brede waaier 
van kerststallen, kerstconcerten 

en kerstvieringen.

Kerstmis 
in Hoogstraten

toerisme

Kerstvieringen

zaterdag 24 december
Hoogstraten: 22 uur, de viering wordt opgeluisterd door het Piuskoor 
vanaf 21.30 uur 
Meer: 20.00 uur
Meerle: 21.30 uur
Meersel-Dreef: 17.30 uur, 18.45 uur, 20.00 uur en 24.00 uur
Minderhout: 18.00 uur, de viering wordt opgeluisterd door het Ol-
vakoor
Wortel: 20.00 uur

zondag 25 december
Hoogstraten: 10.00 uur en 11.30 uur (kinderviering-
Meer: 9.00 uur
Meerle: 10.15 uur
Meersel-Dreef: 7.00 uur, 8.30 uur, 9.30 uur en 10.30 uur
Minderhout:10.30 uur (gezinsviering)
Wortel: 9.00 uur (viering met jongerenkoor)

Tijdens de kerstperiode is de Sint-Katharinakerk 
uitzonderlijk open op:
vrijdag 23 december vanaf 19.00 uur
zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 december tussen 13.00 en 
16.00 uur

Piuskoor Hoogstraten
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Kerstmarkten & 
kersthappenings

zaterdag 17 december

- Meerle: kerstmarkt 
 (Vrije Basisschool De Klimtoren)
 Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle
 Aanvang: 17.00 uur
- Meer: kersthappening met kerstmarkt 

en liveoptredens (KWB Meer)
 Kloostersite Meer, Donckstraat 13, 

2321 Meer
 Aanvang: 18.00 uur
- Meerle: High Tea in kerstsfeer (Halte 

Merlet)
 Raadhuis, Gemeenteplein 1, 
 2328 Meerle
 Aanvang: 18.00 uur

zaterdag 17 en 
zondag 18 december 
• Kerstshopping met glühweinfestival 

(Winkelcentrum & Horeca Hoogstra-
ten)

 Centrum Hoogstraten (Vrijheid)
 van 10 tot 18 uur

 Bij uw aankopen in de winkels van 
Hoogstraten krijgt u een bonnetje voor 
een gratis glaasje glühwein bij de ge-
zellige, verwarmde standjes aan de 
horecazaken.

Kerstconcerten

zondag 11 december

- Kerstconcert door gospelkoor Voices 
(Kerststalcomité Meerle)

 Sint-Salvatorkerk, Kerkplein, Meerle
 Aanvang: 14.30 uur
 Voorverkoop: Toerisme Hoogstraten

zaterdag 17 december

- Kerstconcert (Piuskoor Hoogstraten) 
 Sint-Katharinakerk, Hoogstraten, 
 Vrijheid
 Aanvang: 20.00 uur
 Voorverkoop: Toerisme Hoogstraten

Kerststallen

donderdag 15 december t/m 
vrijdag 6 januari

- Sint-Katharinakerk, Vrijheid, Hoog-
straten

- Sint-Jan Evangelistkerk, Begijnhof, 
Hoogstraten - elke dag tussen 9.00 en 
17.00 uur.

- Sint-Jan-De-Doperkerk, Poeleinde, 
Wortel

- Sint-Salvatorkerk, Kerkstraat, Meerle
- Sint-Clemenskerk, Minderhoutdorp, 

Minderhout. Elke dag tussen 9.00 en 
17.00 uur.

- Kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, 
Donckstraat, Meer

 Kerststal in de kerk.
 Op zaterdag is de kerk open tussen 

17.15 en 20.00 uur, zondag tussen 8.30 
en 11.00 uur

- Klooster Paters-Kapucijnen, Dreef, 
Meersel-Dreef. Kerststal aan het 
klooster en in de kerk. 

 Elke dag te bezoeken, gesloten tussen 
12.00 en 13.00 uur.

- Wortel-Kolonie: kerststal met levende 
dieren. Drankstalletje aanwezig van 
13.00 tot 16.00 uur.

 Ingang via Langenberg, Kolonie, 
 eerste kruispunt.

kerststal Meersel-Dreef
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1. De Bibliotheekweek in oktober (van 8 tot 16 oktober) stond in het teken van digitale vernieuwing. Naast een zeer geslaagde 
verwendag kon u ook aan 2 workshops deelnemen.  2. Schepen Jef Vissers en Hilt Rigouts (dienst internationale samenwerking) 
bezochten Za-Kpota, onze partnergemeente in Benin. 3. Op 6 november ontving het stadsbestuur alle kersverse ouders in lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers. Alle kindjes die geboren zijn tussen 1 april en 30 september 2016 werden in de bloemetjes gezet.  
4. Op 15 oktober vierden we onze jubilarissen, die 50 of 60 jaar gehuwd zijn. Proficiat! 

 

3

2

4
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Winnaar fotowedstrijd
May Verschueren uit Wortel heeft gezien dat boven-
staande foto getrokken is van enkele gebouwen in 
De Rooimans in Wortel. Zij wint een Hoogstraatse 
geschenkbox.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 12 december naar het e-
mailadres van de communicatiedienst van Hoogstra-
ten: communicatie@hoogstraten.be.
U mag maximum één e-mail per gezin insturen. Uit 
de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand 
één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO

Stadsdichter gezocht
Stel u kandidaat!
Op 24 oktober 2016 keurde de gemeenteraad het reglement 
voor de stadsdichter van Hoogstraten goed. Dit legt de weg 
open om op zoek te gaan naar de allereerste stadsdichter 
van Hoogstraten!

Door het schrijven van gedichten en voordragen van zijn/
haar werk tijdens culturele activiteiten en bij belangrijke ge-
beurtenissen in de stad kan een stadsdichter bijdragen aan 
het sociaal-cultureel klimaat van Hoogstraten. Met een dich-
terlijk oog kan er gekeken worden naar actuele ontwikkelin-
gen in onze gemeente en kunnen opvallende gebeurtenissen 
lyrisch in de kijker gezet worden. De gedichten van de stads-
dichter kunnen door hun vorm en inhoud de inwoners van 
Hoogstraten een andere, frisse, blik geven en hen betrekken 
bij het gemeenschapsleven. 

Het stadsbestuur stelt de stadsdichter aan voor twee jaar 
waarbij de dichter jaarlijks minstens zes gedichten aanlevert. 
Deze gedichten hebben betrekking op Hoogstraten, haar 
inwoners, actuele ontwikkelingen in de stad of opvallende 
gebeurtenissen. Al de details over de inhoud van het dichter-
schap, de aanstellingsprocedure en de praktische richtlijnen 
vindt u terug in het reglement onderaan deze pagina. 

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 12 de-
cember 2016. Vervolgens zal de selectiejury zich beraden 
over de keuze en een voordracht voorbereiden voor het col-
lege van 9 januari. Op 10 of 11 januari 2017 krijgt de geselec-
teerde kandidaat hierover bericht. In de week van 16 januari 
plannen we een overleg tussen de stadsdichter en de selec-
tiejury waarbij kennisgemaakt wordt en de opdracht nader 
bekeken. De stadsdichter zal officieel voorgesteld worden op 
27 januari 2017 tijdens de uitreiking van de Cultuurprijzen.  
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Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Werkten mee 
 Redactie:  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. :         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   014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969  
Apothekers 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 ouderenhoogstra-
ten@gmail.com

-  Ministerie van Sociale Voorzorg: 
 2de donderdag van de maand van 09.30 

uur tot 10.30 uur

Vragen
Administratief Centrum
Vrijheid 149 03 340 19 11
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be
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Het stadsbestuur werft aan:

Medewerker museum (niveau C)

Het betreft een contractuele aanstelling met halftijdse prestaties 
(19/38°).  

Als medewerker museum staat u, in samenwerking met de conservator, 
in voor het stimuleren en ontwikkelen van een kwalitatieve museum-
werking. U hebt een ruim en divers takenpakket. Zo werkt u mee aan 
educatieve programma’s, inventarisatie van de collectie, ontwerpen 
van tentoonstellingen, historisch onderzoek,…

Vereisten:
- houder zijn van een diploma secundair onderwijs.  
- beschikken over een rijbewijs B

Stad Hoogstraten als werkgever:
Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle 
en klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doet het stadsbestuur 
beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Het stadsbe-
stuur wil voor hen een goede werkgever zijn en biedt een correcte verlo-
ning en aangename werkomstandigheden. 

Loonvoorwaarden:
De aanvangswedde voor deze halftijdse functie bedraagt: 826,58 euro 
bruto per maand.  Dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante er-
varing kan bewijzen.  

Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je ook volgende bij-
komende voordelen:
- maaltijdcheques met een waarde van 7,00 euro.  
 (vanaf 1 januari 2017 wordt dit 7,20 euro)
- gratis hospitalisatieverzekering
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT
- fietsvergoeding: 0,22 euro/km of terugbetaling kosten openbaar 
 vervoer.

De infobundel met functiebeschrijving en weddegegevens kan u raad-
plegen op www.hoogstraten.be/werken/vacature. Hierin vindt u ook de 
selectieprocedure.
Het schriftelijk gedeelte van de selectie zal plaatsvinden op 10 januari 
2017.

U kan zich kandidaat stellen een motivatiebrief met curriculum vitae en 
kopie van het diploma en rijbewijs te versturen naar: 
College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 2320 
Hoogstraten, ofwel door deze documenten af te geven op de perso-
neelsdienst tijdens de openingsuren.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 
16 december 2016.

 

Hoogstraten
stadsbestuur



Begeleide winterwandelingen   
Elke tweede zondag van de maand neemt een gids van Toerisme Hoogstraten u mee voor een 
ontspannende wandeling. Maar er is meer: op elke wandeling staat een exclusief bezoek gepro-
grammeerd. Het gaat om bedrijven en gebouwen die speciaal voor deze gelegenheid hun deuren 
open zetten. Een ‘uniek bezoek’ is hier dus absoluut op z’n plaats.

Programma 
- zondag 11 december: in Meersel-Dreef 

met bezoek aan het kapucijnenkloos-
ter.

- zondag 8 januari: in Meer met bezoek 
aan kaas- en zuivelboerderij De Meir-
hoeve. 

- zondag 12 februari: in Zundert met be-
zoek Landgoed De Moeren 

Praktisch
De wandeling is ongeveer 9 km lang 
en start steeds om 13 uur. Het einde is 
voorzien omstreeks 17 uur. Deelname is 
gratis.
Inschrijven is noodzakelijk. De plaatsen 
zijn beperkt, dus wees er tijdig bij.
Info | Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 
55 | toerisme@hoogstraten.be


