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Voorwoord...
Beste lezer,

De kolonie van Wortel is één van de zeven gewezen Koloniën van Weldadigheid in Nederland en
België. Er zijn er nog in Merksplas, Frederiksoord,
Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans
en Veenhuizen. Hun oprichting tussen 1818 en
1825 was een voor die tijd vooruitstrevend maatschappelijk experiment om armoede te bestrijden door mensen op te vangen, op te leiden en
tewerk te stellen in de landbouw. Ze kenmerken
zich door een ontginningslandschap met gestichten en koloniehuisjes en brede lanen die qua
uitstraling sterk op elkaar lijken. Het is verwonderlijk hoe deze 7 koloniën in België en Nederland, 350 km van elkaar verwijderd, een gelijklopende geschiedenis en ontwikkeling kennen.
Sinds 2012 werken we daarom nauw samen met
13 andere partijen om een nominatiedossier op
te bouwen voor Unesco. Op 30 september hebben alle partners hun goedkeuring gegeven om
in januari het dossier in Parijs in te dienen. Als
alles goed gaat, verwerven we in 2018 de status
van Unesco Werelderfgoed. Dat zou om meer dan
één reden historisch zijn. De erkenning benadrukt namelijk het belang van de koloniën in het
verleden én in het nu. Het is een erkenning voor
iedereen die rond het armoedeverhaal werkt,
want tot op de dag van vandaag liggen daar nog
grote uitdagingen. Voor de inwoners van Wortel
– en van gans Hoogstraten - is het een bepalend

landschap waar we het evenwichtig samengaan
tussen akkers, bossen, machtige dreven en mythische gebouwen in ere willen houden. Het is een
plek waar we trots op zijn en die we willen delen.
Het zou ook betekenen dat onze stad in België een bevoorrechte plaats zou krijgen inzake Werelderfgoed. In gans België zijn er maar
twaalf Werelderfgoedmonumenten en Hoogstraten zou er daarvan twee tellen. Het plaatst
ons op gelijke hoogte van Brugge en op een
hogere positie dan Antwerpen en Gent die
maar één Werelderfgoedmonument hebben.
Maar het is niet omwille van dat prestige dat we
inzetten op dit dossier. Een Werelderfgoedstatus maakt een wereld van verschil om de nodige
aandacht en middelen te verkrijgen om deze
(verborgen) parels in ere te houden. De inwoners van Hoogstraten verdienen het om optimaal te kunnen genieten van zo’n unieke plaats.
Wij duimen alvast dat Unesco ons dossier aanvaardt en goedkeurt. Wilt u het ganse verhaal
van nabij volgen, neem dan zeker een kijkje op
de website www.kolonienvanweldadigheid.eu

Veel leesplezier,
Tinne Rombouts - Burgemeester

100% gerecycleerd papier

Ik hoef Lieven Van Gils niet aan u voor te stellen.
Presentator van diverse televisieprogramma’s en
… Hoogstratenaar. Begin oktober was Lieven nog
eens te gast op ons stadhuis. Hij heeft namelijk aanvaard om ambassadeur te worden van ons project
om de kolonie van Wortel op te nemen in de lijst van
Werelderfgoedmonumenten van Unesco. Lieven
heeft met de kolonie altijd een emotionele band
gehad. Als kind ging hij er fietsen en spelen en in de
winter schaatste hij op het Bootjesven. Hij zet met
veel plezier zijn schouders onder onze kandidaatstelling en wij zijn heel blij met zijn engagement.

verkeer

Veilig

op de Hoogstraatse wegen
De stad Hoogstraten heeft op alle belangrijke toegangswegen opvallende verkeersborden geplaatst met duidelijke instructies
over de te volgen snelheidslimieten. Hiermee wordt een beslissing van de gemeenteraad in de praktijk gebracht om over het
ganse grondgebied van de stad een logisch
snelheidsregime aan te houden, dat duidelijk is voor alle weggebruikers. Met uiteraard als doel om het aantal verkeersongelukken tot een minimum te beperken.
Er zijn voortaan nog drie snelheidszones,
die u duidelijk op de bijgaande kaart kan
herkennen. Op alle gemeente- en gewestwegen geldt een maximum-snelheid van 70
km per uur (oranje wegen). In de dorpskernen is dat 50 km per uur (groene wegen).
En daarnaast zijn er nog de speciale 30
km-zones in de nabijheid van scholen of
verkeersluwe wijken. Eén uitzondering blijft
voorlopig bestaan: de gewestweg tussen
Minderhout en Meerle. Daar mogen automobilisten nog 90 km per uur rijden. Vanaf
1 januari 2017 wordt dat ook 70 km per uur.
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wonen

Hebt u nieuwbouwplannen of wenst
u uw bestaande
woning te
verbouwen?
Dan bieden wij u
hier een overzicht
van de
ondersteuning die
u bij ons woonloket
kunt verkrijgen.
Wat u vooral dient
te onthouden is dat
onze stad inzet op
duurzaamheid en
schone energie.

Duurzaam
wonen
in Hoogstraten

Wilt u uw woning verbouwen en bent op zoek naar premies? Wenst u een appartement of
woning in Hoogstraten te huren? Dit is het eerste advies dat wij u geven: stap binnen in het
administratief centrum en breng een bezoek aan het woonloket. En doe dit alvorens u een
definitieve beslissing heeft genomen, zodat u op basis van het advies van het woonloket
een weloverwogen besluit kan nemen. Ons doel is om u zo goed mogelijk verder te helpen.
En misschien kunnen wij u op nieuwe ideeën brengen of voorstellen doen waar u zelf nog
niet aan gedacht heeft.

1. Ik wil in Hoogstraten wonen
Een woning kopen
Heeft u een woning gezien die u wilt
kopen? Kom dan langs bij ons woonloket
om u te informeren. Zo bent u zeker dat u
geen bouwovertredingen mee overkoopt
en kan u nog extra informatie vergaren
over het energieprestatiecertificaat (EPC).
Dit vertelt u hoe energiezuinig de woning
is die u gaat kopen. Zo kan u rekening
houden met mogelijke aanpassingen die
u aan de woning moet doen om deze energiezuiniger te maken.
Een woning huren
Het woonloket is uw eerste aanspreekpunt.
U krijgt er eerstelijnsadvies en voor specifieke vragen kunnen wij u doorverwijzen
naar gespecialiseerde instanties. Ondervindt u problemen met uw (ver)huurder en
de (ver)huurwoning? Ook dan kan u hier
terecht voor eerstelijnsinformatie.

wonen

Een woning bouwen/verbouwen
Laat u goed informeren over de vergunningen en voorwaarden die u nodig heeft voor
het bouwen van een woning, een appartement of een verbouwing. Daarvoor kan u terecht bij onze dienst ruimtelijke ordening op
het stadhuis.
Gratis planadvies
Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen
van de provincie Antwerpen, geeft gratis planadvies. In ongeveer 50 minuten worden uw

(ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en
wonen. U krijgt verbetertips mee over onder
meer compactheid, materiaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, enzovoort. U
hoeft daarbij geen volledig uitgewerkt plan
voor te leggen. Wel vragen we een beperkte
voorbereiding of bespreekbaar document
waarmee we aan de slag kunnen.

Op zaterdag 26 november komt er opnieuw een adviseur van Kamp C naar Hoogstraten. Wenst u hem/haar te spreken, schrijf u dan in vóór 24 november via wonen@hoogstraten.be

2. Ik wil energie besparen
Energiemeter
Merkt u aan uw energiefactuur, dat u een hoog verbruik heeft en
bent u benieuwd waardoor dit komt? Dan kan u bij ons een energiemeter ontlenen. Hiermee kan u de verdachte energievreters testen
op hun verbruik.
Premies
U wil stapsgewijs meer comfort en een lagere energiefactuur? Dan
kan u rekenen op verschillende tegemoetkomingen. Voor dakisolatie wordt een belastingvermindering verleend. Wees er snel bij,
want deze belastingvermindering wordt geschrapt vanaf 2017. Netbeheerder Eandis geeft premies voor energiebesparende investeringen. Deze worden in 2017 gewijzigd, u kan dus best nog dit jaar
uw geplande werken uitvoeren.
Hoogstraatse aannemers
U wilt aanpassingen doen aan uw woning en bent op zoek naar een
aannemer in Hoogstraten. Dan beschikken wij over een uitgebreide
lijst aan Hoogstraatse aannemers. Van schrijnwerkers tot elektriciens. U kan deze lijst verkrijgen bij het woonloket.
Huisbezoeker
Vanaf 2017 kan u opnieuw onze huisbezoeker laten langskomen. Tijdens het huisbezoek wordt uw energiefactuur besproken en wordt
de woonkwaliteit in kaart gebracht. Wij bekijken of er voordeligere
energiecontracten op maat van uw gezin beschikbaar zijn en gaan
na waar uw verbruik zich situeert tegenover het gemiddelde gebruik. Soms meten we na wat het exacte verbruik is van toestellen in
huis om ongewilde energievreters op te sporen. Onze huisbezoeker
bekijkt samen met u welke ingrepen mogelijk zijn.
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wonen

glas en dakisolatie. Deelnemen aan deze
acties, betekent voor uw woning een lagere
energiekost en meer wooncomfort.
- Groepsaankoop groene energie
In samenwerking met de provincie worden jaarlijks twee samenaankopen georganiseerd voor zonnepanelen en groene
stroom. De inschrijving voor de sameninkoop van groene stroom is net achter
de rug (afgesloten op 11 oktober). Na de
veiling, als de ingeschreven burgers willen instappen op het voorstel van de provincie, openen wij een loket voor groene
energie, dat u gedurende twee weken begeleidt bij de overstap.

Hernieuwbare energie
Investeren in groene energie is investeren
in de toekomst. Bij nieuwbouw en grondige verbouwingen bent u verplicht energie
uit hernieuwbare bronnen te gebruiken.
U heeft dan de keuze uit een zonneboiler,
PV installatie (zonnepanelen), biomassa of
een warmtepomp. Wij informeren u graag
hierover.

Doe mee aan onze groepsaankopen
Ons woonloket organiseert jaarlijks verschillende groepsaankopen voor inwoners
van Hoogstraten. Hierdoor kunnen we de
prijs drukken en goede voorwaarden voor
een kwaliteitsvol aanbod bekomen. De
Hoogstratenaren hebben de voorbije jaren
al kunnen genieten van voordelige tarieven
voor o.a. muurisolatie, hoogrendements-

- Groepsaankoop dakisolatie
Tot 31 december 2016 loopt er in samenwerking met het IOK een samenaankoop
dakisolatie. Twijfelt u of u uw dak wilt isoleren? Houd er dan rekening mee dat 30%
van de warmte in uw woning verdwijnt
door het dak. Momenteel kan u hiervoor
nog genieten van een belastingvermindering en een premie van Eandis.
- Groepsaankoop condensatieketels
In 2017 is er een samenaankoop voor condensatieketels. De huidige ketels zijn heel
wat zuiniger, waardoor u fors kan besparen op uw energiekost en bovendien uw
steentje bijdraagt aan de vermindering
van de CO2-uitstoot. Ten opzichte van een
oude ketel kan tot 35% bespaard worden
op het energieverbruik. Hierdoor is de investering op minder dan 10 jaar terugverdiend. Zowel condensatieketels op aardgas als mazout worden aangeboden via
de actie.

Laat u informeren op onze infoavond op 7 december om 20 uur in de zaal
De Welgezinde in het stadhuis.
Meer info | Woonloket | wonen @hoogstraten.be | 03 340 19 19

gezondheid

Doe
de test

CO

in jouw huis?

Wist je dat er in België elk jaar 10 tot 50 mensen sterven door CO-vergiftiging? CO of koolstofmonoxide is een giftig
en heel gevaarlijk gas. Je ruikt het niet, je proeft het niet, je ziet én voelt het niet.
CO ontstaat alleen bij toestellen die werken met een vlam, dus niet bij een elektrisch toestel. De kans op CO is veel
lager bij toestellen die de lucht van buiten aanzuigen (‘gesloten toestellen’). Heb jij een verwarmingstoestel op gas,
kolen, mazout of petroleum in huis? En wil je weten of er in jouw huis CO-gevaar is?

Doe de test
Zet een kruisje wanneer de uitspraak op jouw woning van toepassing is.
Ik zie grijze of zwarte roetafzetting op of rond het verwarmingstoestel.
Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel het laatst onderhouden is door een vakman.
Ik zie gele of oranje vlammen in de plaats van blauwe vlammen.
Ik zie condens op de ramen en ervaar veel vocht en damp in de woning.
Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig of vallen zelfs flauw.
Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken.
Ik ervaar gezondheidsklachten telkens bij dezelfde activiteit, zoals tijdens het afwassen, het douchen
of baden.
Ik en mijn huisgenoten of bezoekers ervaren op hetzelfde moment gezondheidsklachten.
Ik merk dat de gezondheidsklachten verminderen als ik verlucht of naar buiten ga.

Resultaat
Heb je het vakje aangeduid van roetafzetting (1), onderhoud (2) of de gele vlammen (3)? Of heb je meerdere vakjes
aangevinkt? Laat je verwarmingstoestel, boiler of schouw dan controleren door een vakman. Onderhoudsregels,
wettelijke verplichtingen en een lijst van erkende vakmensen vind je op www.stookzuinig.be.

Geef CO geen kans
Laat je verwarmingstoestellen en schouw regelmatig onderhouden en zorg voor voldoende ventilatie en verluchting
in je woning. Gebruik liever geen mobiel verwarmingstoestel op gas of petroleum, zeker niet in de slaapkamer. Gebruik je ze toch, doe dat dan maximum 1 uur en verlucht extra.
Meer info | Surf naar www.koolstofmonoxide.be.
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berichten

Gezondheidszorg is
een mensenrecht
1,3 Miljard mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg. Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt, laat staan dat ze die
kunnen betalen. Gezondheidszorg is nochtans een
mensenrecht. 11.11.11 voert dit jaar campagne voor
betaalbare gezondheidszorg voor iedereen.
Suniran Basnet woont met zijn zoon Sushant (13 jaar) en
dochter Sharleen (10 jaar) in Darjeeling, een stad in India.
“Mijn vrouw Ruda overleed bij de geboorte van Sharleen”,
vertelt Suniran. “Ze beviel thuis en kreeg een hevige bloeding. Wat er precies fout liep, weten we nog steeds niet.” Het
verlies van zijn vrouw valt Suniran heel zwaar.
Memisa, lidorganisatie van 11.11.11, werkt in India samen
met WBVHA. Dat is een organisatie die gezondheidswerkers
opleidt en inzet op het platteland en in afgelegen gebieden.
Op het moment van het overlijden van Ruda waren er geen
gezondheidswerkers actief in de regio. Maar het gezin wordt
nu wel opgevolgd. De gezondheidswerker die het begeleidt
zegt dat dit drama vermeden had kunnen worden. “De families in deze regio wonen afgelegen en hebben weinig dokters
in hun buurt. De meeste mensen zijn hier erg arm en weten
vaak ook niet wat te doen bij medische problemen. Wij begeleiden hen, en hebben zo al veel levens kunnen redden.”

Voer mee actie
1. Petitie: Schrijf het Zuiden een betere gezondheidszorg voor
Het had anders kunnen lopen voor Suniran en zijn
gezin. Zo vanzelfsprekend “Santé!” voor ons klinkt,
zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3
miljard mensen. Schrijf hen een betere gezondheidszorg voor en zet onze politici onder druk. Onderteken de petitie op www.11.be/sante.

2. Steun 11.11.11 financieel
Je kan 11.11.11 Steunen met een overschrijving op
BE30 0000 0000 1111 met volgende mededeling
“+++ 934/0142/90302. Giften vanaf 40 euro zijn
fiscaal aftrekbaar.
Of geef je steun aan de vrijwilliger die tijdens het
weekend van 5 en 6 november bij u thuis aan deur
langs komt.

Laat u zien in
het donker!
De donkere dagen komen eraan!
Zorg ervoor dat u zich goed zichtbaar maakt als u gaat fietsen of wandelen. Vanaf dat het begint te schemeren, draagt u best een fluohesje.
Zorg voor een goed werkend licht op
uw fiets en reflectoren op tassen en
kledij.

berichten

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 gekozen. Wie zorgde voor de blikvanger van het jaar, wie mag eens in de bloemetjes 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 Cultuurprijs 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 je ook je eigen vereniging, je eigen evenement of jezelf nomineren! Het kandidatuurformulier vind je 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 opnieuw voor een gezellige culturele avond.
Meer info | cultuur@hoogstraten.be | 03 340.19.84

Goe bezig
40 jaar Reik mij de Hand
Voor de veertigste keer werd in het derde weekend van september in Meersel-Dreef het dorps- en actiefeest ‘Reik mij de
Hand’ georganiseerd. Met deze actie steunt de bevolking van
Meersel-Dreef, Galder en Strijkbeek allerlei ontwikkelingsprojecten in Guatemala, Pakistan, Congo, enz.
In het vernieuwde concept in speeltuin ‘De Zevenster’ voeren
muziek en gezelligheid de boventoon, naast vaste waarden
als de bloemenverkoop en de rommelmarkt. Drijvende kracht
achter Reik mij de Hand is Lisette Huybrechts-Thielemans,
hier gefotografeerd samen met haar jongste kleinzoon. In
welk jaar ze de voorzittershamer opnam, weet ze zelf niet
meer precies, maar het moet zo’n 25 jaar geleden zijn.
Terecht een dikke pluim.
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politie

Houd uw huis

veilig!
Hoe woninginbraken voorkomen
tijdens de komende donkere maanden?
Tijdens deze korter wordende dagen, loopt u meer
risico op een inbraak. Inbrekers hebben een voorkeur om toe te slaan tijdens de vrije dagen in
november,omdat sommige bewoners langere tijd
afwezig zijn. Geef hen daartoe geen kans. De Hoogstraatse politie geeft ons een aantal preventietips:
Achter slot en grendel

Hoe een inbreker misleiden?
- Eerst en vooral: zorg dat u geen waardevolle voorwerpen in huis hebt. Bewaar
grote geldbedragen en juwelen niet in
huis, maar in een bankkluis.
- Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de
verlichting op wisselende tijdstippen in
wisselende kamers aan en uit gaat volgens uw leefpatroon. Dan maakt uw woning een bewoonde indruk.
- Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
- Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur. En ga niet vanuit
uw vakantieoord op uw Facebook-pagina
vertellen hoe fijn uw vakantie verloopt,
want inbrekers zitten ook op Facebook.
- Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kan aanvragen via www.politienoorderkempen.be – Algemeen – Formulieren – Vakantietoezicht. Je kan dit
formulier ingevuld afgeven op het politiekantoor. Uiteraard kan je ook langskomen
op het politiekantoor en daar het formulier invullen aan het loket.

- Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u
een ruimte of uw woning maar even.
- Laat geen gereedschappen of ladders
rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuis af met
een sleutel.
- Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee
te nemen goederen, zoals juwelen, gsm’s,
videomateriaal, computers en andere
waardevolle elektronische apparatuur.
Zorg ervoor dat deze niet zichtbaar zijn
door de ramen.
- Plaats de verpakking van uw nieuwe
flatscreentelevisie niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt.
- Registreer de serienummers en noteer de
bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen en maak foto’s van uw
juwelen.
- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk.
Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren
en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale
politiezone. Noteer ook de nummerplaat en
het merk van een verdachte wagen en geef
dit door aan de politie.

Op vrijdag 28 oktober neemt onze politiezone deel aan de actie ‘1 dag niet’. Op deze
dag bestrijden wij woningdiefstallen met het doel één dag te beleven zonder inbraak.
Meer informatie kan u vinden op www.1dagniet.be.

bibliotheek

Geslaagde
Bibliotheekweek Voorleesweek
van 19 tot 27 november

Op zaterdag 8 oktober heerste er een
gezellige drukte in de hoofdbib. Tijdens
de Verwendag, de opener van de Bibliotheekweek, konden de bezoekers
kennismaken met een aantal nieuwe of
minder bekende mogelijkheden van de
digitale BiB, zoals het krantenarchief
en het aanmaken van leeslijstjes in de
rubriek Mijn Bibliotheek. Veel bezoekers
ontdekten voor het eerst daisy’s, dat zijn
luisterboeken voor blinden, slechtzienden en mensen met een leesbeperking..
Jong en oud leefden zich ook uit aan de
gameconsole en genoten achteraf van
een heerlijke tas koffie of iets fris met
een koffiekoek.

Weet u niet goed welke boeken u aan uw kinderen kan voorlezen?
Doe inspiratie op bij de voorleesrugzakjes van de BiB. Elk rugzakje bevat 10 leuke voorleesboeken. Ideaal ook als u weinig tijd
heeft om leuke prentenboeken te kiezen. In de hoofdbibliotheek
zijn er 3 soorten rugzakjes: de groene bevatten een gemengde inhoud, in de blauwe zijn de boeken per leeftijd gesorteerd en roze
rugzakken zijn telkens aan een bepaald thema gewijd, zoals vervoer, prinsessen en grootouders. In de uitleenposten vindt u ook
voorleesrugzakken, allemaal met een gemengde inhoud.
Voor een aantal activiteiten doet BiB Hoogstraten zelfs beroep op
een speciaal voorlezersteam. Elke zaterdag lezen zij van 10 tot 12
uur in de hoofdbib voor. De kinderen kunnen aansluiten wanneer
ze willen. Ook elke laatste woensdag van de maand vindt er van
14 tot 15 uur een voorleessessie plaats. Tijdens de Voorleesweek,
van 19 tot 27 november, brengen zij een bezoek aan alle biblocaties in Hoogstraten om de leerlingen van de 3de kleuterklas en het
eerste leerjaar te doen wegdromen bij grappige, spannende en
ontroerende vertellingen.
Inschrijven kan via http://www.hoogstraten.be/vormingbib.

Boekenverkoop
De BiB biedt weer oudere, afgevoerde
boeken, jeugdboeken en cd’s te koop
aan. Voor 1 euro per stuk heb je een
boek of een multimedia-product. De
laatste dag, zaterdag 19 november,
krijg je nog 50 % korting. Begin al maar
te watertanden!
- Van 12 tot en met 19 november. In de
hoofdbib dagelijks van 9 tot 12 uur (behalve zondag); in de uitleenposten tijdens de openingsuren.

a gx
Infoavond dyslexie

Moeilijke lezers, kinderen met dyslexie, … hoe krijgen ze plezier
in lezen? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Saskia Boets van de
Luisterbibliotheek legt uit wat dyslexie is en gaat verder in op de
beschikbare hulpmiddelen zoals daisy-boeken (met geluidsopnames), voorleessoftware,… Jan Rotier van ADIBib heeft het over
toegankelijk gemaakte schoolboeken.
Ook krijgt u een duidelijk overzicht van de uiteenlopende materialen die BiB Hoogstraten u aanbiedt.
- Dinsdag 22 november om 20 uur in BiB Hoogstraten. Deelname 3 euro. Vooraf inschrijven verplicht in de BiB of via www.
hoogstraten.be/vormingbib .
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toerisme

Begeleide Herfst- en
Winterwandelingen
met een extraatje ...
Elke tweede zondag van de maand neemt een gids u mee voor
een ontspannende wandeling.

Alternatieve
vakantielogies
gezocht!
Alternatieve logiesvormen zitten in de lift
en vormen voor bezoekers een reden om
naar een bepaalde bestemming te komen.
Het aanbod in de Kempen is op dit ogenblik
beperkt. In een poging hier verandering in
te brengen begint Toerisme Provincie Antwerpen een project waarbij ze op zoek gaan
naar rurale ondernemers (landbouwers,
tuinbouwers, …) die interesse hebben in het
uitbaten van alternatieve vakantielogies.
Bent u een rurale ondernemer en lijkt dit
u wel wat of bent u gewoon nieuwsgierig?
Neem dan contact op met Toerisme Hoogstraten.

Maar er is meer: op elke wandeling staat een exclusief bezoek
geprogrammeerd. Het gaat om bedrijven en gebouwen die
speciaal voor deze gelegenheid hun deuren open zetten.

Programma
- zondag 13 november: Meerle ‘Langs verloren smokkelsporen’ met een bezoek aan ijsboerderij ’t IJsklompke.
UITVERKOCHT
- zondag 11 december: Meersel-Dreef met bezoek aan het kapucijnenklooster.
- zondag 8 januari: Meer met bezoek aan kaas- en zuivelboerderij De Meirhoeve.
- zondag 12 februari: Zundert met bezoek aan Landgoed De
Moeren.

Praktisch
De wandelingen zijn ongeveer 9 km lang en starten steeds om
13 uur. Deelname is gratis.
Tijdig inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk,
want de plaatsen zijn beperkt, er kunnen maximum 40 personen deelnemen.

Inschrijven
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.
be

De laatste tickets van

Griezelig Grensland
Ook in november zijn er nog enkele voorstellingen van Griezelig Grensland. De voorverkoop loopt goed, verschillende voorstellingen zijn reeds uitverkocht. Wilt u er toch nog
bij zijn, reserveer dan nu uw tickets. Wees
snel, want het gaat over de laatste plaatsen.
U vindt de gratis brochure met alle data en
praktische informatie bij Toerisme Hoogstraten.

toerisme

Hoogstraten in Groenten & Bloemen

We blikken een laatste keer terug op de geslaagde 18de editie van Hoogstraten in groenten & bloemen met het werk
‘Stijn’ van Tom De Houwer. Een mooie hommage aan de veel te vroeg overleden floraal ontwerper Stijn Simaeys.
(Foto: mieoli)

Winnaars
kleurwedstrijd

Tijdens Hoogstraten in groenten &
bloemen was er ook een Kinderdorp,
waarin kinderen hun artistieke talenten konen bovenhalen in een kleurwedstrijd. De winnaars zijn:
Tess Van Bavel uit Hoogstraten
Lowie Brosens uit Hoogstraten
Julie Rombouts uit Hoogstraten
Lissa Brosens uit Meerle
Stadsbestuur Hoogstraten schenkt
alle winnaars een Hoogstraatse cadeaubon ter waarde van 15 euro.
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Website

Hoogstraten goes ‘social’
U hebt het reeds gemerkt. De stad Hoogstraten heeft de stap gezet naar de
sociale media. We zijn sinds begin oktober actief op Facebook, Twitter en
YouTube. Via deze kanalen willen we u nog beter informeren, maar vooral het
gesprek met u aangaan.
De sociale media hebben zich ontwikkeld
tot volwaardige communicatiemedia, waar
iedere zichzelf respecterende overheid op
aanwezig is. Er bestonden reeds Facebookpagina’s van Toerisme Hoogstraten, de
Hoogstraatse bibliotheek, het Gemeenschapscentrum en het Stedelijk Museum.
Deze blijven allemaal bestaan, omdat ze een
specifiek publiek aanspreken.
Maar nu is er dus ook een Facebook-pagina,
een Twitter-account en een YouTube-kanaal
van het stadsbestuur. We maken erop bekend welk beleid wordt gevoerd door het
stadsbestuur, welke beslissingen worden
genomen in uitvoering van dat beleid en
kondigen er belangrijke evenementen en informatiemomenten aan. We zien de sociale
media als bijkomende kanalen in aanvulling
op onze website.

Website is de basis
De basis van ons communicatiebeleid blijft
de website, waar de Hoogstratenaren 24 uur
op 24 alle informatie vinden over de services van de stadsdiensten, de regelgeving
en de talloze projecten waar onze stad aan
meewerkt. Aan de manier waarop de burger
met de stadsdiensten in contact kan treden,
verandert er niets. Dat blijft gebeuren via de
meldingsformulieren op de website en via
de onthaalbalies in het administratief centrum.
De nieuwe website (sinds 1 juli 2016) kan op
heel wat positieve reacties rekenen en we
zien een stijgend bezoek. Niet alleen ziet
ze er aangenamer en hedendaagser uit, ze
is ook logischer en gebruiksvriendelijker. Ze
is bovendien vlot via tablet en smartphone
raadpleegbaar. De burger vindt er alles over

website

- Bewijs van leven
- Getuigschrift van inschrijving
www.hoogstraten.be/attest-aanvragen
Daarnaast zijn ook de documenten voor de
aanvraag van evenementen vereenvoudigd.
Daarvoor hoeft u niet meer naar het stadhuis te komen, regel alles zelf vanachter uw
computer of tablet.
www.hoogstraten.be/aanvraag-evenementen.

zowel de diensten die de stad en het OCMW
aanbieden, van de openingsuren tot de nodige formulieren en reglementen.

De website telt ook heel wat meldingsformulieren, via dewelke u eentechnisch probleem
of mankement onder ogen kan brengen van
de stedelijke diensten. Wij trachten op zo
kort mogelijke tijd uw melding te verhelpen
of het probleem voor te leggen aan het verantwoordelijke bedrijf. Op de meldingenpagina kunnen burgers ook opvolgen wat er
gebeurt met hun meldingen. Heeft u een geval van sluikstorten aangegeven, dan ziet u
op een kaart wanneer het gemeld is en wanneer de stad er iets aan gedaan heeft.
-

www.hoogstraten.be/meldingen

Thuiscomputeren
Een zeer belangrijke doelstelling van de
nieuwe site is om de Hoogstratenaar de gelegenheid te geven documenten in orde te
brengen zonder zijn huis te hoeven verlaten.
Zo kan u diverse attesten online aanvragen
en thuis zelf afdrukken op elk gewenst moment. De online attesten zijn ondertekend
met een digitale stempel, een Intellistamp.
De Stempel voorziet de opgevraagde attesten van een wettelijke digitale handtekening. De Intellistamp vervangt niet alleen
de klassieke handtekening en stempel. Ze
voegt ook een extra beveiliging toe waardoor ook de authenticiteit van de papieren
afdruk gegarandeerd blijft.
Volgende attesten kunnen op deze manier
aangevraagd worden:
- Samenstelling van het gezin
- Bewijs van woonst
- Bewijs van verblijf voor het huwelijk
- Uittreksel uit het bevolkingsregister
- Bewijs van nationaliteit

Hoogstraten op de sociale media
www.twitter.com/stadhoogstraten

https://www.youtube.com/channel/
UCK_uwAAtT8BEZ539DjLR_aw

www.facebook.com/stadhoogstraten
www.facebook.com/gchoogstraten
www.facebook.com/toerismehoogstraten
www.facebook.com/bibhoogstraten
www.facebook.com/stedelijkmuseumhoogstraten
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blik

1

1

2

3

4
1. Sint-Jorispad geopend - Het centrum van Meerle heeft er een straatnaambordje bij gekregen. De toegangsweg naar het
kerkhof heet voortaan Sint-Jorispad, op voorstel van inwoners en verenigingen. Het Sint-Jorispad werd feestelijk ingehuldigd door het schepencollege en de Sint-Joris Kruisbooggilde. - 2. Meerle, Ons Dorp - Een 70-tal Meerlenaren namen op
5 oktober deel aan de informatievergadering over het dorpskernvernieuwingsproject Meerle, Ons Dorp in het Raadhuis.
- 3. Wandel2daagse Land van Mark & Merkske - Op 10 en 11 september vond de Wandeltweedaagse van het Land van
Mark & Merkske plaats. 488 wandelaars verkenden onze prachtige grensstreek. - 4 Scholenveldloop - 385 kinderen en
jongeren namen deel aan de scholenveldloop in De Mosten op 28 september. Proficiat aan alle deelnemers en bedankt
ouders en supporters!

TERUG

blik

5

6

7

8
- 5. Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker - De Hoogstraatse verenigingen hebben in het weekend van 16, 17 en
18 september maar liefst 2.200 azalea-plantjes verkocht. Proficiat. De opbrengst van 15.564,70 euro is integraal
overgemaakt aan Kom op tegen Kanker. Op de foto: een lekkere kop koffie voor de Meerse vrijwilligers- 6. Speelbabbel - Op 7 oktober werd De Speelbabbel geopend, een initiatief van het Huis van het Kind. De Speelbabbel is een
ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, samen met hun mama, papa, grootouder of oppas.
- 7. Informatiezuilen aan Sportoase - Dankzij de nieuwe informatiezuilen bij de parkeerterreinen van lokaal dienstencentrum Stede Akkers en zwembad Sportoase worden bezoekers voortaan op een efficiënte manier naar de juiste
parkeerplaats geleid . - 8. Verhuis - In het administratief centrum zijn werken aan de gang. Door het gebouw anders
in te delen, krijgen heel wat diensten meer ruimte, zodat ze efficiënter kunnen werken en hun bezoekers beter kunnen ontvangen. Op de foto de dienst Cultuur, Vrije Tijd en Samenleving op hun nieuwe werkplek.
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vacatures

Wedstrijd

Jonge ondernemers werpen blik op de
toekomst van de bouwsector
In 2016 zetten de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Baarle-Hertog de bouwsector
in de schijnwerpers. Met tal van events willen zij
onder de noemer BIM de bouwsector in de regio
samenbrengen. Het slotevent vindt plaats op donderdag 17 november in de gebouwen van Groep
van Roey in Rijkevorsel.

Winnaar fotowedstrijd

Tiny Fransen, Oude Weg 5 uit Wortel heeft gezien dat
bovenstaande foto getrokken is van het mooie gebouw achter het station van De Lijn in Hoogstraten.

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor xxxx naar het e-mailadres
van 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. De winnaar van deze maand krijgt 2
gratis tickets voor de Celtic Night van Fanfare SintCatharina op 26 november in zaal Pax.

BIM staat voor: Waar bouw, innovatie en maatschappij elkaar ontmoeten. Op 5 oktober vond het vierde event plaats
bij LED-scherm-fabrikant Q-Lite in Baarle-Hertog. Kamp C,
Bouwunie en BIM plaatsten hun spotlights op jonge ondernemers die innovatie hoog in het vaandel dragen. Een negentigtal ondernemers uit de regio tekenden present voor
wat een eyeopener zou worden voor velen.

Slotevent: hoe efficiënt samenwerken?
Als lokale ondernemer in de bouwsector kon u in 2016 maar
liefst 4 BIM-events bijwonen over relevante thema’s in uw
activiteit. Tijdens het slotevent op 17 november 2016 blikken we niet alleen terug op een geslaagd jaar, we serveren
u graag ook een aantal boeiende inzichten rond samenwerking en co-creatie.Na het boeiende programma kunt u uitgebreid netwerken tijdens de receptie.
Programma
18u30 Ontvangst
19u00 Welkomstwoord door burgemeester Cuylaertsvan Rijkevorsel
19u20 Sessie rond samenwerken
19u50 Panelgesprek tussen regionale bedrijfsleiders, de
overheid en de
academische wereld
20u40 Netwerking

NIEUWE

FOTO

Locatie
Hoofdkantoor Groep Van Roey, Oostmalsesteenweg 261,
2310 Rijkevorsel
Gratis inschrijving via www.hoogstraten.be
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Werkten mee
Redactie:

Hoogstraten
stadsbestuur

Het stadsbestuur werft aan:

Mobiliteitsambtenaar
niveau A1a-A2a-A3a voltijds
Als mobiliteitsambtenaar ben je verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid. Je ontwikkelt een visie over het mobiliteitsvraagstuk in onze
stad en werkt – in overleg met de politiezone en de gemeentelijke,
regionale en nationale partners - een eenvormig beleid uit. In de uitvoering van dit beleid werk je optimaal samen met politie, technische
diensten en ruimtelijke ordening. Je kan autonoom werken, neemt initiatieven en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
Het betreft een aanwerving in contractueel dienstverband
van onbepaalde duur met voltijdse prestaties.
Vereisten
- Masterdiploma, bij voorkeur master mobiliteitswetenschappen.
(Een ander masterdiploma + ervaring in mobiliteitsbeleid wordt ook
toegestaan)
- Een rijbewijs B bezitten.
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 stadsbestuur wil voor hen een goede werkgever zijn en biedt een correcte verloning en aangename werkomstandigheden.
Loonvoorwaarden
De aanvangswedde voor een A-functie bedraagt: 2.987,26 euro bruto
per maand. Dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante ervaring
kan bewijzen.
Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je ook volgende bijkomende 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 openbaar vervoer.
De infobundel met functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en
weddegegevens kan je raadplegen op www.hoogstraten.be.
Hier vind je ook de selectieprocedure.
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 13 november
2016 een motivatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je
diploma en rijbewijs te versturen naar College van burgemeester en
schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
De selectieproef vindt plaats op donderdag 24 november

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. Muesen
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
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

014 410 410
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
- Ministerie van Sociale Voorzorg:
2de donderdag van de maand van 09.30
uur tot 10.30 uur

Vragen

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

03 340 19 11
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De Hoogstraatse

geschenkbox

hEt
eindejaar
s
cadeau!

De Hoogstraatsegeschenkbox is een vaste waarde in het eindejaarsaanbod
van Toerisme Hoogstraten. Deze box promoot de talrijke Hoogstraatse 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 is er voor de tweede keer op rij een
exclusieve bierbox.

Stel uw eigen box samen
Het concept blijft uniek in zijn eenvoud: hoe
uw box er uitziet, bepaalt u volledig zelf.
U vult de box aan de hand van de lijst met
Hoogstraatse specialiteiten, naargelang eigen smaak en budget. Toerisme Hoogstraten doet de rest …

Standaardbox
Om het u helemaal gemakkelijk te maken,
is er een standaardbox. Voor 30 euro krijgt
u een heerlijke verzameling Hoogstraatse
specialiteiten. Geniet onder andere van zalige zoetigheden, met liefde geteelde hoeveproducten en kraakverse zuivel.

Bierbox
De Scheldebrouwerij en Brouwerij Sterkens
staan garant voor een smakelijke selectie
Hoogstraatse bieren. Artisanaal gebrouwen
in Hoogstraten of naar oud Hoogstraats recept zijn de bieren in deze bierbox (€ 25) een
leuk cadeau voor elke bierliefhebber.

U kan de box tot en met maandag 15 december bestellen. Het bestelformulier
verkrijgt u bij Toerisme Hoogstraten of
u kan het downloaden op www.hoogstraten.be. U kan uw stijlvol verpakte
geschenkbox afhalen bij Toerisme
Hoogstraten op:
23 december (van 13.00 tot 16.00 uur)
24 december (van 10.00 tot 12.00 uur)
30 december (van 13.00 tot 16.00 uur)
31 december (van 13.00 tot 16.00 uur)

