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Voorwoord...
Beste lezer,

Het stadsbestuur ontving in juni de vereniging van Ouders
van Verongelukte kinderen.

In 2016 tekende het stadsbestuur met volle overtuiging het SAVE-charter. Samen met de vereniging van
Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) namen wij
daarmee een engagement op voor een verkeersveilige stad. Sindsdien hebben we niet stilgezeten. Er
werd een stappenplan afgesproken om de nodige
maatregelen te nemen. En met resultaat ... Op 25 juni
2018 ontvingen we uit handen van het OVK het SAVElabel. Dit label maakt duidelijk dat Hoogstraten zijn
beloften heeft uitgevoerd en de verkeersveiligheid
consequent vooraan plaatst.
Niet alleen voor ons als stadsbestuur, maar ook voor
de politiezone én voor iedereen in het verkeer is het
SAVE-label een bekroning voor het harde werk dat
geleverd is om het verkeer veiliger te maken. Maar
als we die kroon met fierheid willen dragen, moeten

we er ook naar blíjven handelen. Het is een motivatie
om onze inspanningen op het gebied van verkeersveiligheid nog verder op te drijven. De stad zal dus
een tandje bijsteken. Op de pagina hiernaast krijgt u
alvast een overzicht van enkele verbeteringen in onze
infrastructuur die tijdens de afgelopen zomerperiode
werden gerealiseerd.
Een verkeersveilige stad is evenwel slechts ten dele
een verhaal van goede wegen en veilige fiets- en
voetpaden. Het is een verantwoordelijkheid die we
allemaal samen moeten opnemen: stadsbestuur,
politie, ouders, kinderen en alle weggebruikers. Ik
wil u dan ook vragen om ons hierbij een handje te
helpen. Zeker met de start van het nieuwe schooljaar
in het vooruitzicht is het belangrijk dat we samen de
handen uit de mouwen steken.
De verkeersdrukte komt begin september weer op
gang. Er gaat weer een nieuwe lichting scholieren de
weg op, te voet of met de fiets. Ze zijn speels en niet
allemaal even vertrouwd met de verkeerssituatie.
Daarom vragen wij u om in het verkeer goed op te
passen. Wees alert, respecteer de snelheidslimieten
en vooral: wees hoffelijk voor iedereen die u op de
weg tegenkomt. Een beetje begrip voor elkaar is de
beste manier om problemen te voorkomen.
Veel leesplezier,
Tinne Rombouts - Burgemeester
.
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100% gerecycleerd papier

Als stadsbestuur willen we dat u als Hoogstratenaar
voelt dat u tot een warme, aangename en veilige
samenleving behoort. Verkeersveiligheid is daar een
belangrijk onderdeel van en staat dan ook hoog op
onze agenda. Elke ouder moet met een gerust hart
zijn of haar kinderen kunnen uitwuiven als ze te voet
of met hun fiets het huis verlaten. Dat is een streefdoel dat we in Hoogstraten nooit los zullen laten.
Straks begint het nieuwe schooljaar. Het lijkt mij nu
dan ook het juiste moment om daar nog eens extra
aandacht aan te besteden.

werken

Wegen en bruggen vernieuwd
Het was dan wel bouwverlof tijdens de zomervakantie, maar toch zijn er sinds de vorige editie van
Info’zine heel wat wegenwerken afgerond. Voor sommige projecten hebben de buurtbewoners
enkele jaren geduld moeten hebben, maar nu zijn er oplossingen gerealiseerd die voor meerdere
jaren meer veiligheid en comfort bieden aan fietsers, autoverkeer en landbouwverkeer.

Nieuw fietspad langs de Mark
Heraanleg Worteldorp
Midden augustus zijn de werken begonnen
om de slechte asfaltlaag in Wortel-centrum
te vervangen vanaf de weg naar de Kolonie
tot aan de Oude Weg. Het Agentschap voor
Wegen en Verkeer (AWV) legt ook een nieuw
fiets- en voetpad in beton aan in beide richtingen. De werken gebeuren in drie fasen:
• Van 16 tot en met 28 augustus wordt het
fietspad en voetpad opgebroken.
• Van 29 augustus tot en met 1 september
wordt het wegdek vernieuwd richting
Hoogstraten en wordt het beton voor
het nieuwe fietspad gegoten.
• Van 3 tot en met 21 september wordt het
nieuwe voetpad aangelegd.

Tijdelijke verkeershinder
Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk
te houden, tracht AWV de werken grotendeels klaar hebben voor de start van het
nieuwe schooljaar. Doorgaand en zwaar
verkeer wordt tijdens de volledige periode
van de werken omgeleid via Rijkevorsel. Lokaal verkeer blijft tijdens de werken meestal
mogelijk, behalve tijdens de tweede fase
(29 aug. t/m 1 sept.). Dan is de straat gedurende vier dagen volledig afgesloten.

Het fietspad langs de Mark is over de volledige lengte heraangelegd. Vanaf de Zandbergstraat in Meer tot aan de grens in Meersel-Dreef is het weer heerlijk fietsen en wandelen.

Nieuwe brug voor Haldijk

Tussen Castelré en Hal kunnen auto’s, fietsers en landbouwers
voortaan gebruik maken van een volledig nieuwe brug die ook
zwaarder landbouwverkeer aankan.
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open monumentendag

focust op erfgoedbomen
Open Monumentendag is één van de meest succesvolle eendagsevenementen in Vlaanderen. Elk jaar zorgt het Stedelijk Museum voor een boeiend
programma. Dit jaar kan u in Hoogstraten op 9 september een fietsroute
van circa 34km rijden die u langs verschillende Hoogstraatse monumenten
brengt. Centraal in het programma staan ‘erfgoedbomen’, bomen met een
bijzondere cultuurhistorische of esthetische waarde.
De oude taxussen op het Begijnhof
Op het Begijnhof staan acht oude taxusbomen. Vermoedelijk zijn ze geplant in de eerste helft of midden van de 19de eeuw. Een
taxus is zeer geschikt voor kandelaberen:
een snoeitechniek, waardoor de boom het
uiterlijk van een kandelaar krijgt. Uit oude
foto’s blijkt dat men dit ook op het Begijnhof
deed.

De Boomkes in Wortel
Het dorpsplein de ‘Boomkes’ in Worteldorp
is aangelegd rond 1860. In dat jaar werd de
Klinketstraat (vanaf de Klinketbrug) aangelegd en doorgetrokken richting Merksplas.
Hierdoor ontstond het driehoekige plein,
waarop lindebomen werden geplant. In
1994 werd dit plein heraangelegd, voorzien
van zitbanken, en deels opnieuw beplant.
De oude arduinen waterpomp werd gerestaureerd.

Andere bezienswaardigheden
Natuurlijk ontbreken onze klassiekers ook
niet. De Laermolen, de Meerselmolen en de
Sint-Katharinakerk zijn ook open. En kom
zeker ook eens kijken in de pastorij van het
Begijnhof. Die wordt eenmalig opengesteld
na een grondige restauratie.

Vredesboom Meer

Meer info:
De uitgebreide brochure met de fietsroute is
enkele dagen voor Open Monumentendag
gratis verkrijgbaar in het Stedelijk Museum
en bij Toerisme Hoogstraten. Op Open Monumentendag zelf is ze ook verkrijgbaar bij
de Laermolen en de Meerselmolen.
Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten
museum@hoogstraten.be | 03 340 19 80

Kerkeboom Meerle

De kerkboom van Meerle
De oude lindeboom, die mogelijk al sinds
1627 bij de Sint-Salvatorkerk stond, bezweek in 1972 door stormschade. Hij werd
gebruikt voor aankondigingen, o.a. door de
Duitse bezetter tijdens WOI. Er staat nu een
nieuwe lindeboom, die nog lang niet de allure heeft van de vroegere kerkboom.

De Vredesboom van Meer
Om het einde van de Eerste Wereldoorlog te
vieren werd in de zomer van 1919 een vredesstoet in Meer gehouden. Bij die gelegenheid plantte burgemeester Frans Van Aelst
een linde als aandenken aan de vredesstoet
en het einde van de oorlog.

Ook in de andere 10 gemeenten van Erfgoed Noorderkempen valt
er heel wat te beleven. Dit jaar is het regionale thema ‘Oorlog en
Vrede’. Daarbij wordt het militaire, burgerlijke en landschappelijke
erfgoed in de kijker gezet dat getuigt van de verschillende militaire
conﬂicten in de regio. Zo kan u o.a. fietsen langs tientallen bunkers,
smokkelroutes en nog veel meer!
Meer info op: www.erfgoednoorderkempen.be/omd
Ook via www.openmonumentendag.be kan u zoeken naar activiteiten binnen en buiten de regio.

tentoonstelling

Hoogstraten herdenkt het einde van ‘Den Grooten Oorlog’

TENTOONSTELLING
De geheime dagboeken van ‘Herr Bürgermeister’
In 2012 worden de oorlogsdagboeken van
burgemeester Lodewijk Van Nueten van
Meerle door de familie geschonken aan het
Stedelijk Museum. Sinds 2014 kunt u op
de website www.meerle14-18.be lezen wat
Lodewijk schreef over de oorlogsperiode
1914-1918 en de nasleep ervan. Het dagboek
eindigt begin augustus 1920, zes jaar na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
De dagboeken geven een uniek beeld van
het leven in Meerle, een dorp dat gevangen zou geraken tussen de rijksgrens en de
dodendraad. We krijgen ook inzicht in het
dagelijks leven van onze voorouders in oorlogstijd. De burgemeester voelde een grote
verantwoordelijkheid voor de bewoners van
zijn gemeente. Maar ook als vader krijgt hij
het hard te verduren, want zijn zoon vecht
aan het front.
Sinds 4 augustus kan u in het Stedelijk Museum letterlijk in de oorlogsdagboeken komen bladeren. U maakt kennis met de familie Van Nueten, met de Duitse bezetter, met
smokkelaars en grenswachters. We nemen u
mee naar het front met zoon Jozef Van Nueten. We vieren het 25-jarig burgemeestersjubileum in 1916. We kijken door zijn ogen
naar de vredesstoet in Meerle in 1919. U kan
een kijkje komen nemen tot 23 december
2018.

Kempense klaprozen

In navolging van andere projecten wil de Erfgoedcel Noorderkempen een beeld schetsen
van de militairen die omkwamen tijdens de
Eerste Wereldoorlog en hun verhaal reconstrueren. In 2013 werden daarvoor verschillende Hoogstraatse scholen gecontacteerd.
In samenwerking met hen hebben momenteel al 67 Hoogstraatse militaire slachtoffers
een fiche gekregen op de website
www.kempenseklaprozen.be.

Naar aanleiding van de 100-jarige verjaardag van het einde van de Groote Oorlog zal
aan elk herdenkingsmonument in Hoogstraten een QR-code geplaatst worden die
u doorverbindt met bovenstaande website.
Op die manier krijgen de namen meteen ook
een gezicht en wordt u meegetrokken in het
‘verhaal’ van onze gesneuvelde jongens.

Legerkamp in Meerle

Op 13 oktober herdenkt KNSB Meerle –
Hoogstraten de 100ste verjaardag van het
einde van de Eerste Wereldoorlog. Op het
grasplein aan de lokalen van KLJ Meerle (thv
het gemeenteplein) wordt een legerkamp
opgeslagen. ’s Namiddags wordt een driegangenmaaltijd gekookt in de veldkeuken. U
kan inschrijven voor het ‘veldkeuken-menu’
via framali@telenet.be

Meer info:
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9 | 03 340 19 80 | museum@hoogstraten.be
of via www.hoogstraten.be/museum of www.meerle14-18.be
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berichten

Zwemvijver De Mosten blijft
open tot half september
Het was een fantastisch seizoen voor ons recreatiedomein. Het
prachtige weer in juli en augustus lokte duizenden mensen. De eerste drie maanden van het nieuwe seizoen werden afgesloten met
50.000 bezoekers. Dat betekent dat De Mosten al ruim 15.000 dagbezoekers meer heeft ontvangen dan het hele vorige seizoen samen. Het absolute record van 58.000 bezoekers in 1995 is in zicht.
Tot midden september kan u zich nog uitleven in de zwemvijver.
Die is open op woensdagen en in de weekends.
Vanaf midden september is het winterseizoen. Dan is de zwemvijver
gesloten (tenzij bij uitzonderlijk goed weer, als de groene vlag wordt
uitgehangen). De speeltuin is wel dagelijks gratis toegankelijk tussen 10.00 en 16.00 uur. Tevens vindt u in de omliggende bossen een
uitgebreid netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden.

Nieuwe website
voor Hoogstraatse
ondernemers
UNIZO Hoogstraten start in samenwerking
met het stadsbestuur met een nieuwe website. Daarin zullen alle zelfstandige ondernemers en vrije beroepen uit Hoogstraten
worden opgenomen. In afspraak met het
stadsbestuur werd besloten om de publicatie van een foto en de contactgegevens
gratis te maken. Wie meer gegevens op de
website wil publiceren, kan dat doen tegen
een kleine vergoeding.
UNIZO Hoogstraten zal hiervoor een webmaster aanstellen, zodat alle gegevens upto-date worden gehouden. Onderstaande
inschrijvingsstrook kan u binnenleveren
op het onthaal van het stadhuis, de dienst
lokale economie of via e-mail economie@
hoogstraten.be.

inschrijvingsstrook

Aan het werk
in uw eigen streek?
Wilt u graag aan de slag in uw eigen buurt of wilt u het dagelijkse fileleed vermijden, kom dan zeker een kijkje nemen op de Jobbeurs in
Hoogstraten op woensdag 19 september 2018.
U zal versteld staan van het gevarieerd aanbod aan leuke banen en kansen die onze ondernemingen, groot en klein, voor u in aanbieding hebben. Ontmoet er alvast enkele van uw toekomstige collega’s. Ook de
stad Hoogstraten en het woonzorgcentrum Stede Akkers zijn met een
stand aanwezig. Op de stand van VDAB kan u terecht met al uw vragen
omtrent werk.
Rabboenizaal – Spijker | A. de Lalaingstraat, Hoogstraten
19 september 2018 – tussen 14.00 en 18.00 uur
Er is kinderopvang voorzien

Naam Onderneming
………………………………...................................................…………………………

Activiteit
……………………………...................................................…………………………

Naam Zaakvoerder(s)
………………………………...................................................…………………………

Adres
………………………………...................................................…………………………

E-Mail
………………………………...................................................…………………………

Tel/Gsm
………………………………...................................................…………………………

Website
………………………………...................................................…………………………
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Maand van de sportclub:
vind
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.
Doe mee aan de actie ‘Sport@school’ en kom op woensdag 19 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 26 | sport@hoogstraten.be

Vuilnisophaling Hoogstraten wordt vervroegd
Vanaf september starten de ophalingen van restafval, PMD, gft en papier/karton in het centrum van Hoogstraten reeds om 7 uur ‘s ochtends. Zo wordt extra
verkeersdrukte vermeden in deze omgeving bij de aanvang van het schooljaar.
Dit zal de verkeersveiligheid zeker ten goede komen. Het gaat om de Vrijheid
vanaf de Loenhoutseweg tot aan Minderhoutdorp en de zijstraten. Op dit traject zijn de ophaalwagens dan klaar rond 8 uur.
Wij willen dan ook vragen om het afval tijdig buiten te zetten, vóór 7 uur ’s morgens (of de avond voordien vanaf 18.00 uur). De ophaaldagen voor de verschillende afvalsoorten veranderen niet. Deze kan u terugvinden op de papieren
ophaalkalender, www.iok.be of de Recycle! app.

Wordt u onze
nieuwe stadsdichter?
Het stadsbestuur lanceert een oproep om een opvolger voor stadsdichter Daan Janssens te vinden. Tot en met 1 november kan u zich kandidaat stellen om de nieuwe
stadsdichter van Hoogstraten te worden.
Stadsdichter Daan Janssens is ondertussen al anderhalf aan de slag als officiële leverancier van poëzie voor Hoogstraten. U kan zijn werk als stadsdichter lezen op
https://stadsdichterhoogstraten.wordpress.com/
Op donderdag 31 januari 2019, Gedichtendag, eindigt zijn mandaat en wordt de
fakkel doorgegeven aan zijn opvolg(st)er. Als stadsdichter drukt u gedurende twee
jaar uw poëtische stempel op het Hoogstraatse leven. Twee jaar om gedichten over
het reilen en zeilen van onze stad te schrijven, poëzie in de kijker te zetten en met
gesproken en geschreven woorden mensen warm te maken voor poëzie.
Stel u kandidaat via de website van Hoogstraten.
Meer info
cultuur@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be/stadsdichter
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digidak

Digidak
maakt u wegwijs
in de digitale wereld
U heeft een smartphone, maar behalve telefoneren weet u niet goed wat u er nog mee kan?
Wilt u die vele vakantiefoto’s in een mooi
fotoboek publiceren? Een uitnodiging maken
met Pxlr?Meer mogelijkheden ontdekken op
het internet? Laat u dan begeleiden
door digidak.

Digidak begeleidt u in kleine groepen van
maximum 5 deelnemers tijdens verschillende cursussen. De lessen zijn gratis; u betaalt enkel 5 euro waarborg. U moet zich wel
op voorhand inschrijven.
Een overzicht van de verschillende cursussen vindt u op www.digidak.be/digidakhoogstraten-bibliotheek.
In september zijn er verscheidene momenten om u in te schrijven:
• maandag 10 september - 13.30 tot 16.30
uur - digidak Meerle, Gemeenteplein 3
(1ste verdieping boven de turnzaal van de
school)
• vrijdag 14 september - 9.00 tot 12.00 uur BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b
• maandag 17 september - 13.30 tot 16.30
uur - digidak Meerle, Gemeenteplein 3
• vrijdag 21 september - 9.00 tot 12.00 uur
- Lokaal dienstencentrum Stede Akkers,
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Als er nog plaatsen zijn, kan u zich ook aanmelden op de cursusmomenten:
• maandag - 13.00 tot 16.30 uur - digidak
Meerle, Gemeenteplein 3 (1ste verdieping
boven de turnzaal van de school)
• dinsdag - 13.00 tot 16.30 uur - LDC Stede
Akkers, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten

VRIJWILLIGER BIJ DIGIDAK,

IETS VOOR U?
Houdt u van contact met mensen?
Bent u geïnteresseerd in ICT en wilt
u graag uw stadsgenoten helpen
om de eerste stappen te zetten op
de computer? Dan is digidak echt
iets voor u.
We zoeken enthousiastelingen die
hun basiskennis rond computer en/
of tablet/smartphone willen delen
met beginners. U hoeft hiervoor
zeker geen specialist te zijn. Belangrijk is dat u graag met mensen
werkt.
U kiest zelf hoeveel tijd u hiervoor
vrij kan maken. U krijgt een opleiding om te leren hoe u deze taak
het best kan uitvoeren en jaarlijks
zijn er nog extra vormingsmomenten.
Interesse?
www.digidak.be | 014 71 11 03
hoogstraten@digidak.be

toerisme

4deie

edit

GROTE
WANDEL2DAAGSE
Hoogstraten - Merksplas - Baarle-Hertog-Nassau

zaterdag 1 en zondag 2 september 2018

Wandel2daagse op 1 en 2 september
Het toeristisch samenwerkingsverband ‘Land van Mark & Merkske’
pakt voor de 4de keer uit met de Grote Wandel2daagse in
samenwerking met Wandelclub De Noorderkempen. Trek uw stoute schoenen aan voor een gezellig en sportief wandelweekend.
Uiteraard hoeft u geen twee dagen deel te nemen, maar kiest u de
dag en route die u het best past.
Tijdens deze twee dagen zijn er tien verschillende wandellussen
uitgestippeld. De wandelafstanden zijn zo verdeeld dat iedereen
kan deelnemen: voor de sportieve wandelaars zijn er lussen van
42, 30 of 20 kilometer, voor de recreatieve wandelaar zijn er wandelingen voorzien van 12 of 6 kilometer. De korte wandelingen
(6 km) zijn eveneens toegankelijk voor kinder- en rolwagens.
Onderweg zijn er uiteraard verschillende rustplaatsen voorzien.
• Op zaterdag brengen de wandellussen u naar Zondereigen,
Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas.
• Op zondag wandelt u in Hoogstraten, Wortel en Merksplas-Kolonie, Castelré en Merksplas.
Starten doet u in het lokaal van de Sint-Sebastiaangilde (Hofeinde
9, Merksplas) tussen 7 en 15 uur. Deelname kost 1,50 euro.
Meer info:
• www.wandel2daagse.jimdo.com
• Gpxbestanden van de routes kan u opvragen bij
Toerisme Hoogstraten

Tijdens de lange winteravonden aan het
haardvuur werden vroeger levendige griezelverhalen verteld uit het rijke verleden
van onze streek. In oktober en november
herstelt het Land van Mark & Merkske deze
vertelavonden terug in ere. Lokale toneelgezelschappen of andere verenigingen brengen de volksverhalen weer tot leven op een
sfeervolle locatie, vergezeld van een hapje
of een drankje.
Haal de infobrochure bij de deelnemende
toeristische infokantoren, de BiB van Hoogstraten of www.hoogstraten.be. Tickets zijn
te verkrijgen vanaf dinsdag 11 september via
www.ticketgang.be.

VOOR
VERKOOP
Toerisme Hoogstraten verkoopt voorverkoopkaarten voor verschillende
evenementen. Op deze manier bent u
niet alleen zeker van een toegangsticket, maar vaak scheelt dat ook enkele
euro’s in uw portemonnee.
Momenteel zijn er toegangskaarten
voor:
• Bloemencorso Zundert
op zondag 2 september
• Bloemencorso Loenhout
op zondag 9 september
• Festival Van Vlaanderen
op zaterdag 6 oktober

Meer info:
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be
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BiB

Lezing over
geheugenproblemen

Ontdek de nieuwe mogelijkheden van onze bibliotheek
Om uw zoektocht naar een boek te vergemakkelijken, is de volwassenafdeling van de bib op de Lindendreef in Hoogstraten volledig herschikt.
De voorbije maanden heeft u in Info’zine de stappen kunnen volgen die
de BiB zette bij de overstap naar het ZIZO-plaatsingssysteem voor de
informatieve boeken voor volwassenen.
Dankzij dit nieuwe systeem herkent u niet alleen veel gemakkelijker het
onderwerp van een non-fictieboek, maar daarnaast biedt ZIZO heel wat
nieuwe mogelijkheden voor de opstelling van de collectie.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe indeling?
- Collectieonderdelen die samenhoren, staan in elkaars buurt. Aan de
linkerzijde van de middengang staan alle fictieboeken, zoals romans,
anderstalige verhalen, dichtbundels, groteletterboeken en strips. De
informatieve werken vindt u aan de rechterzijde;
- Achteraan is de leeszaal tot een ware kunsthoek omgevormd, met
aandacht voor allerlei kunstvormen, zoals schilderkunst, architectuur, fotografie, muziek en theater;
- Verspreid over de afdeling heeft u de keuze uit diverse zitplaatsen om
boeken te raadplegen, een praatje te slaan of gewoon even te verpozen;
- De boeken voor adolescenten vindt u vanaf nu ook in de volwassenafdeling. Veel 15-jarigen lezen al graag volwassen boeken, terwijl heel
wat boeken voor jongeren ook volwassenen aanspreken. Dit deel van
de collectie sluit dus meer bij de volwassenafdeling dan bij de jeugd
aan. Bovendien ontstaat op die manier ook extra ruimte in de jeugdafdeling.
- Bent u vooral op zoek naar de nieuwste aanwinsten, dan kan u nog
steeds snuisteren op de zuilen en aan de zijkanten van de rekken.
Benieuwd naar de vernieuwde BiB? Kom dan zeker eens een kijkje nemen. Onze medewerkers geven u graag extra uitleg.
Om alle details te weten te komen en te genieten van een unieke
blik achter de bibschermen, kan u zich inschrijven voor de gratis
rondleidingen op de Verwendag, zaterdag 13 oktober: www.hoogstraten.be/vormingbib.

Heeft u de indruk dat u steeds vaker dingen
vergeet? Kan u minder snel op uw woorden
komen? Het kan een onschuldig en naturlijke
oorzaak hebben, maar het kan even goed om
beginnende dementie gaan of een depressie
of een andere stemmingsstoornis.
Professor Dr. Jan Versijpt (UZ Brussel) gaat
dieper in op de werking van het geheugen, de
verschillen tussen normale vergeetachtigheid,
milde cognitieve stoornissen en dementie. U
krijgt ook tips over hoe u met geheugenklachten kan omgaan.
Datum: woensdag 12 september om 20.00 uur
Locatie: hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b
Prijs: € 3
Inschrijven aan de bibbalie of via www.hoogstraten.be/vormingbib
Bent u na deze lezing geïnteresseerd om uw
geheugen te oefenen? Het lokaal dienstencentrum Stede Akkers organiseert 9 lessen geheugentraining, telkens op maandag vanaf 14.00
uur. Inschrijven aan de onthaalbalie van Stede
Akkers..

Week van de
koffiekrant
Al vele jaren zorgen onze vrijwilligers ervoor
dat u elke weekdag tussen 9 en 12 uur in de bib
terecht kan. De krant lezen, tussen de boeken
snuisteren, een tijdschrift doorbladeren, een
kopje koffie erbij... De eerste week van september wordt u in de watten gelegd met een
gratis verwenkoffie. Warm aanbevolen!
Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 september
van 9 tot 12 uur in de hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b – niet inschrijven; gratis toegang

groenten & bloemen

HOOGSTRATEN
IN GROENTEN &
BLOEMEN

Foto: Alma van den Bergen

20ste editie
zaterdag 15, zondag 16 en
maandag 17 september 2018

• 34 driemensionale kunstwerken met groenten en bloemen
• Opendeurdagen winkelcentrum op zaterdag en zondag
• Geniet op zondag van het kinderdorp en straatanimatie
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Hoogstraten in groenten & bloemen

Jan De Ridder,Tania Huyghe en Tom De Houwer zijn ook dit jaar weer
de ontwerpers van dienst. Zij zorgen voor 34 indrukwekkende creaties,
meesterlijk vorm gegeven door meer dan 100 vrijwilligers. Het weekend
staat bol van creativiteit, originaliteit en vakmanschap. De vormen, geuren en kleuren maken het geheel compleet.

Feestweekend

Het hele weekend is het feest in Hoogstraten. De Hoogstraatse winkeliers zetten hun deuren open op zaterdag en zondag. Er is een fotowedstrijd, straattheater, muzikale animatie en ‘s avonds worden verschillende creaties feeëriek verlicht. U kan in het bijzonder genieten van de
creaties naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de uitroeping van
Hoogstraten tot graafschap (1518). De ontwerpers lieten zich inspireren
door de rijke Hoogstraatse geschiedenis en verwerkten ook dit jubileum
in verschillende kunstwerken. We verwachten dit jaar weer ruim 30.000
bezoekers op het parcours langs de Vrijheid, te beginnen vanaf het
woonzorgcentrum Stede Akkers tot aan het Van Aertselaerplein.

Kinderdorp op het begijnhof

Een programma
om van te smullen
Hoogstraten in groenten &
bloemen viert in 2018 een
indrukwekkend jubileum.
Van 15 tot en met 17
september wordt het centrum
van Hoogstraten voor de 20ste
keer omgetoverd tot een
indrukwekkende openluchttentoonstelling met verrassende driedimensionale creaties
in bloemen, groenten en fruit.
Deze jubileumeditie zal
u verbazen, temeer omdat een
aantal kunstwerken zijn geïnspireerd op de 500e
verjaardag van de verheffing
van Hoogstraten tot
graafschap (1518).

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. Kom
knutselen met bloemen of uw artistieke talenten botvieren tijdens de
‘big draw’. Er is een springkasteel, kindergrime en glittertattoo’s. De
voorlezers van de bib zorgen voor een ontspannende vertelnamiddag.
Alle activiteiten worden begeleid door ervaren monitoren. Ze helpen de
kinderen bij de workshops en houden een oogje in het zeil. In het kinderdorp is iedereen welkom op zondag 16 september, tussen 10 en 17
uur. Deelnemen is gratis.

Hoogstraten in groenten & bloemen

foto: Pierre Verbaeten

Fototentoonstelling

20 jaar Hoogstraten in
Groenten & Bloemen

Vergeet zeker de Sint-Katharinakerk niet te bezoeken.
Naast een oogstrelende creatie binnen in het kerkgebouw, bezoekt u hier ook de overzichtstentoonstelling
‘20 jaar Hoogstraten in groenten & bloemen’. Reis mee
doorheen de tijd aan de hand van foto’s van de meest
spraakmakende creaties. De Sint-Katharinakerk is vrij
toegankelijk en is tijdens Hoogstraten in groenten &
bloemen extra geopend op:
• vrijdag van 13 tot 22 uur
• zaterdag van 10 tot 22 uur
• zondag van 13 tot 19 uur
• maandag van 10 tot 18 uur

Muzikale animatie

Op zondag 16 september is de Vrijheid en Heilig Bloedlaan autovrij en wordt het centrum opgevrolijkt met heel
wat muzikale animatie. Kom kijken en genieten van de

Koninklijke Fanfare Sint Catharina, Borderbrass, het
plezante orkest De Markgalmers, de rijdende beiaard
van onze stadsbeiaardier, djembégroep NokoosPercu
en de Strawberry City Jazz Band.

GC Hoogstraten stelt voor

Langsheen de zomerse terrasjes onder de lindenbomen mag straattoneel niet ontbreken. GC Hoogstraten
maakte een gewaagde keuze. F L S is een karikaturist,
plezierdichter, huis-tuin-en keukenfilosoof en komiek.
Bij hem is er altijd wat te beleven en vooral heel veel
te lachen. ‘The love and peace police’ maakt een einde
aan uw frustraties over de arm van de wet. Een nieuw
soort politiemannen is namelijk opgestaan: op hun
luidronkende politiebrommert met sidecar rijden deze
twee gekke politiemannen door de straten, gewapend
met kusjes en knuffels, liefdesbekeuringen, aaiende
plumeaus, verleidingsdansjes, enz. Hun missie: het
verspreiden van de liefde.
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Verkeersinfo
Autovrij op zondag
In het kader van de Europese Week van de
Mobiliteit wordt op zondag 16 september
het centrum van Hoogstraten verkeersvrij
gemaakt van 9 tot 22 uur. Net zoals Parijs,
Madrid, Milaan, Helsinki, Kopenhagen en
Brussel wil Hoogstraten u laten kennismaken met de voordelen van milieuvriendelijke
mobiliteit. Deze zee van ruimte maakt van
de Vrijheid een uitgestrekte wandelboulevard met straattheater, muziek en animatie.
Houd er rekening mee dat u op zondag niet
op de Vrijheid mag parkeren. Overtreders
worden weggetakeld. Alle parkeermogelijkheden en omleidingen vindt u 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, stal dan uw fiets in
de gratis bewaakte fietsparking. De parking
bevindt zich midden in het centrum, op de
speelplaats van het Klein Seminarie. De parking is toegankelijk vanaf 10 uur. Tot 17 uur
wordt ze ook bewaakt.
Let wel: De fietsparking is er enkel op zondag 16 september. Leg uiteraard uw fiets op
slot, de organisatie is niet verantwoordelijk
voor gebeurlijke diefstallen, beschadigingen of ongevallen.
De meest recente verkeersplannen vindt u
onder de rubriek verkeershinder op
www.hoogstraten.be.

foto: Nancy Hendricks

fotowedstrijd

VVV Hoogstraten zoekt ook dit jaar de ultieme promotiefoto
voor het evenement. Een professionele jury beoordeelt de
resultaten. Ze zoekt een drieluik van beelden, uitgaande van
een verrassende kijk op de ontwerpen, vormgeving en kwaliteit.

www.groentenenbloemen.be

veiligheid

Beste fietser,
dit wordt er van u verwacht
Fietsen is het beste van twee werelden: niet in de file staan en toch (veel)
sneller bewegen dan voetgangers. Maar net zoals andere bestuurders moeten ook fietsers zich aan bepaalde regels houden. Af en toe zien we berichten in de media over fietsers die dit niet doen en op die manier een onveilige
situatie creëren. Daarom frissen wij enkele specifieke verkeersregels op:
1. Fietsen in de juiste richting

4. Voorrang aan rechts verlenen

Fiets steeds op het fietspad dat rechts in
jouw rijrichting ligt, tenzij anders aangegeven door signalisatie. Met andere woorden:
tegen de richting fietsen is verboden! Hetzelfde geldt voor een verboden rijrichting:
ook fietsers mogen hier niet in, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door een onderbord.

Als fietser dient u de verkeersregels te volgen die elke bestuurder volgt. Dat wil zeggen
dat ook u voorrang moet geven aan rechts,
tenzij anders opgelegd met signalisatie.

2. Oversteken –zebrapad
Ofwel bent u fietser, ofwel stapt u naast uw
fiets en bent u voetganger. Énkel in dat laatste geval heeft u voorrang op een zebrapad.
Bovendien moet u als fietser ook stoppen
aan een zebrapad waar een voetganger wil
oversteken.

3.Verbindingsmarkering voor fietsers
Wie regelmatig door Hoogstraten fietst,
heeft wellicht de nieuwe verbindingsmarkering al gezien. Deze markering regelt de
oversteek van fietsers op een kruispunt. Let
op, u hebt hier géén voorrang.

5. Snelheidslimieten – woonerf
Snelheidslimieten gelden voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers. Dat wil zeggen
dat u in een woonerf maximum 20km/u mag
rijden. Voor de gebruiker van een elektrische fiets wellicht een aandachtspunt.

6. Fietsstraat
In een fietsstraat (bijvoorbeeld de Donckstraat in Meer) gelden specifieke regels ten
voordele van de fietser. Zo mogen fietsers
de volledige breedte van de rijbaan gebruiken in een enkele richtingsstraat en de volledige rechterrijstrook bij dubbele richting.
In een fietsstraat mogen fietsers niet voorbijgestoken worden. De snelheid is beperkt
tot 30 km/u. Andere verkeersregels blijven
gewoon gelden, denk bijvoorbeeld aan de
voorrang aan rechts.

7. Fietsenstalling
Stal uw fiets zonder hinder te veroorzaken.
Doorgangen op voetpaden dienen vrij te blijven en op autoparkeerplaatsen is het verboden een fiets te stallen. Maak gebruik van
fietsenrekken waar deze voorzien zijn. Op
de Vrijheid bijvoorbeeld worden fietsen nog
te vaak op het voetpad gezet, terwijl er wel
fietsenstallingen zijn.

8. Plaatselijk verkeer
Als fietser is het goed om te weten dat u altijd onder ‘plaatselijk verkeer’ valt. Indien
de toegang voor bestuurders verboden is,
uitgezonderd plaatselijk verkeer, mag u hier
als fietser doorrijden.
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financieel jaarverslag

De rekening klopt
Zoals elk jaar, bezorgen we u een overzicht van de financiële toestand van onze stad. De jaarrekeningen van stad en OCMW werden in de loop van juni en juli door de gemeenteraad en de
OCMW-raad goedgekeurd. Waar halen stad en OCMW hun financiële middelen? En ... nog belangrijker: waar gaat uw belastinggeld naartoe? U leest het hieronder.
Geconsolideerde cijfers
Stad en OCMW smelten op 1 januari 2019
samen tot één organisatie. We kunnen ons
nu reeds een beeld vormen van de financiële
gezondheid van de eengemaakte organisatie door een ‘geconsolideerde jaarrekening
2017’ op te maken, dat wil zeggen een jaarrekening waarin de resultaten van beide
organisaties zijn samengebracht. Op 31
december 2017 komen we dan tot volgend
plaatje wat betreft de drie belangrijkste financiële ratio’s:
• Solvabiliteit : 74%. De term solvabiliteit
geeft de schuldgraad aan. Hoe lager dit
percentage, hoe afhankelijker de organisatie van schuldeisers is Hoe hoger
dit percentage, hoe onafhankelijker de
organisatie van schuldeisers is. Vanaf
25% wordt een organisatie als gezond
beschouwd. Met 74% zijn we dus een
uitstekende organisatie op dit vlak.
• Liquiditeit : 25.589.027 euro. Liquiditeit geeft aan in hoeverre kan voldaan
worden aan de onmiddellijk opeisbare
schulden. Liquiditeit is dus in feite de financiële buffer waarover de organisatie
beschikt. Voor 2017 kunnen we spreken
van een uitstekende liquiditeit.
• Cashﬂow : 15.936.731 euro. Het begrip
cashﬂow geeft aan hoeveel middelen
we in 2017 hebben opgebouwd, bijvoorbeeld om lange termijnschulden jaarlijks mee af te lossen. Geconsolideerd
moest er 2.298.171 euro afbetaald worden. Ook hier is er dus een mooie buffer, want na betaling van deze jaarlijkse
lasten is er nog een ‘free cashﬂow’ van
13.638.560 euro.
Conclusie: Op basis van de geconsolideerde cijfers van 2017 mogen we stellen dat
stad en OCMW in blakende financiële gezondheid verkeren.

Waar gaat het geld naartoe?
Uitgaven van de stad
Algemene financiering
- Intresten :
- Aﬂossingen :

223.091
1.007.559

Algemene dienstverlening
- Politie :
1.907.614
- Brandweer :
1.282.783
- Weddes en pensioenen van
de gemeentemandatarissen : 613.720
Omgeving
- Wegen :
- Ophalen/verwerken
huishoudelijk afval :
- Begraafplaatsen :
- Groene ruimte :
- Openbare verlichting :
Burger, leren en welzijn
- Hulp aan het buitenland :
- Gewoon basisonderwijs :
- Kunstonderwijs :
- OCMW :

1.817.841
1.607.558
216.530
932.661
393.927
217.789
4.772.071
1.441.634
3.824.405

Vrije tijd
- Bibliotheek :
831.930
- Musea :
141.184
- Toerisme :
173.855
- Overige culturele instellingen : 136.715
- Sport :
338.679
- Zwembad :
1.048.463
- Jeugd :
293.180
- Openluchtcreatie :
326.341
Uitgaven van het OCMW
Algemene financiering:
Kosten verbonden aan leningen:
- Interesten:
835.267
- Kapitaalaﬂossingen:
1.379.520
- Toegestane lening erfpacht: 6.111 839
- Investeringen :
33.247
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Kosten overige exploitatie:
- Patrimonium zonder
specifiek doel:
- Beheer rekeningen en
debiteurenopvolging:
- andere:
Algemeen Bestuur
- Schoonmaak &
technische dienst
- Investeringen :
- Keuken
- Overige administratieve en
ondersteunende diensten
Zorg en opvang:
- Sociale dienstverlening:
- Sociale woningen:
- Buitendiensten (poetsdienst/
maaltijden/ gezinszorg):
- Ouderenwoningen-homivaﬂats:
- Lokale dienstencentra
- WZC Stede Akkers
- Dagverzorgingscentrum
Stede Akkers
- Investeringen :

Ontvangsten van het OCMW
5.547
2.264
23.625

990.270
33.563
460.077
1.105.783
1.524.971
30.591
605.420
316.076
289.163
5.561.794
120.481
450.466

Waar komt het geld vandaan?
Ontvangsten van de stad
Algemene financiering
- Gemeentefonds :
5.643.233
- Opcentiemen op de onroerende
voorheffing :
9.523.785
- Aanvullende belasting op de
personenbelasting :
4.664.250
- DIFTAR :
1.060.338
Algemene dienstverlening
- Opbrengsten uit
administratieve prestaties :

292.530

Omgeving
- Opbrengsten uit participaties
(gas, elektriciteit, water) :
2.599.859
- Investeringssubsidies :
23.750
Burger, leren en welzijn
- Subsidies basisonderwijs :
- Subsidies kunstonderwijs :
Vrije tijd
- Openluchtcreatie :
- Zwembad :

4.209.557
1.070.690
136.324
284.329

Algemene Financiering
Inkomsten verbonden aan leningen
- Interesten :
4.267
- Kapitaalaﬂossingen:
97.013
- Vipa subsidie:
864.261
- Ontvangen toegestane
lening erfpacht:
100.099
- investeringssubsidies :
48.975
Overige exploitatie-inkomsten
- Patrimonium zonder
specifiek doel:
35.653
- Beheer rekeningen en
debiteurenopvolging:
7.113
- Stad Hoogstraten:
3.800.000
- Overheidsinkomsten
(Gemeentefonds + Gesco)
882.937
- Andere:
23.625
Algemeen Bestuur:
- Schoonmaak &
technische dienst:
- Keuken:
- Overige administratieve
en ondersteunende diensten:

5.111
353
31.041

Zorg en opvang:
- Sociale dienstverlening
1.000.449
- Sociale woningen:
27.405
- Buitendiensten (poetsdienst/
maaltijden/ gezinszorg):
249.744
- Ouderenwoningen-homivaﬂats:
673.264
- Lokale dienstencentra
180.963
- WZC Stede Akkers
7.264.147
- Dagverzorgingscentrum
Stede Akkers
175.447
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berichten

Plantjesweekend
op 14-16 september
Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker staat al 24 jaar
garant voor een driedaags succesverhaal. Op 14, 15 en 16 september staan weer duizenden vrijwilligers klaar om azalea's te
verkopen. Ook in Hoogstraten komen tientallen vrijwilligers in
alle deelgemeenten van Hoogstraten huis aan huis. Wij willen
u vragen hen enthousiast te ontvangen en een azalea te kopen
voor 7 euro.
In 2017 verkochten onze vrijwilligers 2.600 plantjes voor een
mooi totaalbedrag van 18.340 euro. U wil ongetwijfeld weten
waar het geld van de plantjesverkoop naartoe gaat. Kom op
tegen Kanker ondersteunt projecten in de psychosociale zorg,
voor beleidsbeïnvloeding, van informatie en preventie en wetenschappelijk onderzoek. U leest er meer over op
www.komoptegenkanker.be/opbrengst

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 u tussen 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

Meer info:
dienst gezondheid | 03 340 19 54 | hilt.rigouts@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 of bellen naar 0800 21 134 (gratis). Zorg ervoor dat u tijdens het inschrijven een laatste eindafrekening (12 maanden) bij de hand heeft.
U kan zich vrijblijvend en eenvoudig inschrijven tot en met 25 september.
Lukt het inschrijven om de een of andere reden niet online, dan bent u welkom van 17 september
tot en met 21 september op het stadhuis tijdens de openingsuren van het administratief centrum.
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Sporten aan een
spo(r)tprijs
Eind september start opnieuw het seizoen
van de ‘Sport Na School-pas’. Met de SNSpas kunnen leerlingen van alle middelbare
scholen in Hoogstraten deelnemen aan verschillende sportactiviteiten in Hoogstraten
en ruimere regio. Voor slechts 30 euro kan
u sporten van eind september 2018 tot eind
januari 2019 en voor 45 euro zelfs tot eind
mei 2019. Op www.sportnaschool.be vindt u
het gedetailleerd aanbod in Hoogstraten. De
SNS-pas kopen kan via de sportleerkracht of
via de website www.sportnaschool.be vanaf
1 september.
Meer info: Sportdienst | 03 340 19 26 |
sport@hoogstraten.be

Red levens met
een rookmelder
Via Stichting Brandwonden zijn wij in de mogelijkheid rookmelders aan te bieden aan een lage prijs. Een rookmelder redt levens en beperkt ook de omvang van een brand.
Rookmelders zijn vanaf 2020 verplicht in elke woning, maar
waarom wachten? Plaats nu een rookmelder en maak uw
woonomgeving en deze van uw naasten veiliger.
De First Alert rookmelder SA700LLE is van uitzonderlijke
kwaliteit. Hij heeft een levensduur en garantie van maar
liefst 10 jaar, door het gebruik van een lithiumbatterij. Daarnaast hoeft u niet te boren in uw woning, want u kan het
toestel eenvoudig plaatsen met kleefband. De CO-melder
wordt aangeboden voor een interessante prijs van 16 euro
per melder. Daarvan gaat 2 euro naar het goede doel van
Stichting Brandwonden voor de nabehandeling van slachtoffers met brandwonden.
Uiteraard kan u ook bij uw handelaar naar keuze een ander
type rookmelder kopen. Vanaf september zijn de rookmelders te verkrijgen bij het woonloket. U kan alvast een bestelling plaatsen via wonen@hoogstraten.be.

Stekelbees Hoogstraten zoekt kinderbegeleiders
Stekelbees Hoogstraten is op zoek naar deeltijdse werknemers voor de buitenschoolse kinderopvang.
Het gaat om deeltijdse contracten voor 20 uur per week voor de begeleiding van kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Meer info: 016 24 39 60 | www.landelijkekinderopvang.be

Een gezellig avondje uit
in GC Hoogstraten
Vanaf 28 september begint het nieuwe seizoen van het Hoogstraatse cultuurhuis. Met 18 podiumvoorstellingen
en 12 films heeft GC Hoogstraten opnieuw een mooi aanbod naar hier gehaald. Met bekende namen als Henk Rijckaert, Rob Vanoudenhoven, Carry Goossens, Dimitri Leue en Laïs. Maar ook artiesten met Hoogstraatse roots zoals
Ilse Oostvogels en Simon Den Haerynck kan u komen ontdekken.
Bestel uw tickets nu al bij www.gchoogstraten.be, Toerisme Hoogstraten, de bibliotheek of de onthaalbalie van het
woonzorgcentrum.
Meer info: www.gchoogstraten.be | gemeenschapscentrum@hoogstraten.be | 03 340 19 57
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1. Wat was het warm in juli en begin augustus! In woonzorgcentrum Stede Akkers werd goed voor de bewoners gezorgd. En
als het echt te heet werd, konden ze genieten van een voetenbad. - 2. 500 jaar graafschap Hoogstraten gaat niet onopgemerkt voorbij. Het VVV heeft een kaartspel ontwikkeld dat gewijd is aan de Hoogstraatse graven. Het streekbier ‘ne Grave’,
een tripel van 8°, gaat vlot over de toonbank van Toerisme Hoogstraten. Houd 24 november vrij in uw agenda, want dan
plant het stadsbestuur een grootscheepse viering in de Sint-Katharinakerk. - 3. Met #zomerinhoogstraten dompelden we
onze stad onder in een heerlijke zomerse ‘vibe’. In Minderhout, Wortel en Meer waren er lekkere drankjes, aanstekelijke
muziek en meeslepende verhalen op 5 juli, 12 juli en 23 augustus. De poëziebus kwam langs op 8 augustus op de parking
van IKO in Hoogstraten. - 4. De volledig vernieuwde Hoogstraatse beiaard hangt terug in de Sint-Katharinatoren. Op 11 juli
en 12 augustus werden de nieuwe basklokken plechtig gewijd. Op 14 augustus werden alle 49 klokken omhoog getakeld en
op hun definitieve plaats gehangen. Op 25 december worden ze voor de eerste keer geluid.
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Wedstrijd
4
4

Winnaar fotowedstrijd
Jeannet Verhoef uit Wortel heeft gezien dat deze foto
werd genomen in de Pastorijstraat in Wortel, aan de
oprit van de oude pastorie. Zij wint een cadeaubon
van Toerisme Hoogstraten. Proficiat!

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord vóór 10 september 2018 naar de
communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@hoogstraten.be. U mag maximum één antwoord
per gezin mailen. Uit de juiste antwoorden trekt een
onschuldige hand één winnaar.
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NIEUWE

FOTO
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berichten

Geef mee vorm aan

de toekomst van Minderhout !
Minderhout is een dorp in
beweging: er zijn de laatste
jaren veel nieuwe mensen in Minderhout komen
wonen, de verenigingen in
het dorp doen het goed, de
school en de kinderopvang
groeien,… Dat vraagt natuurlijk om voorzieningen
en infrastructuur: de KLJ
breidt uit, de parochiezaal
wordt gerenoveerd, de
school moet uitbreiden,…

Deze groei van het dorp plaatst ons
– stadsbestuur, bewoners, verenigingen, middenstand, school, …
– voor de vraag hoe we daar mee
moeten omgaan? Hoe zorgen we er
samen voor dat ons dorp een aantrekkelijke plek blijft om te wonen?
Waar we onze buren kennen, waar
we terecht kunnen voor onze dagelijkse behoeften en voor onzevrijetijdsactiviteiten, waar onze kinderen naar een fijne school kunnen,
waar voldoende speelruimte is,...
Hoe maken we van Minderhout, nu
én in de toekomst, een dorp waar
we ons thuis voelen? Wat zijn de
troeven en waar liggen er kansen?
Tijd om werk te maken van een visie
voor Minderhout! Woont u dus in
Minderhout en hebt u zin om mee

Foto: Ronny van den Ackerveken

na te denken over deze en nog vele
vragen? Grijp dan uw kans en kom
op 19 september langs op de infomarkt in de kerk van Minderhout.
Het stadsbestuur is benieuwd hoe
u Minderhout momenteel ervaart.
Uw bijdrage legt mee de basis voor
een onderzoek over de dorpskern
van Minderhout, en hoe we die
kunnen opwaarderen.
Kan u er niet bij zijn op 19 september maar hebt u wel vragen, ideeën
of suggesties? Stuur ze dan door
naar Rhea Denissen van IOK plangroep, via rhea.denissen@iok.be.
Geef zeker uw contactgegevens
door om op de hoogte te blijven
van de volgende stappen in het
traject !

Goe bezig

Foto: Ronny van den Ackerveken

Infomarkt
Minderhout dorp

woensdag 19 september 2018,
doorlopend van 15.00 tot 20.00
uur in de kerk van Minderhout

Eén van de mooie voorbeelden van Minderhoutse creativiteit is de
inzet van enkele enthousiaste dorpsbewoners om de Kuipfeesten
verder te zetten. Na 15 jaar voorbeeldige organisatie door fanfare De
Marckezonen heeft die de fakkel doorgegeven aan Lut Van Dun, Willy
Van Dun, Nadine Van Dun, Kevin Gijzen, Liliane Lenaerts en Frans
Jacobs. Zij vormden een nieuw organisatiecomité en maakten de
Kuipfeesten 2018 op 9 augustus tot een groot succes.

vacatures

info’zine
Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Werkten mee
Redactie:

Hoogstraten
stadsbestuur

Het stadsbestuur van Hoogstraten zet in op een kwaliteitsvolle en
klantvriendelijke dienstverlening voor de burger van Hoogstraten.
Daarvoor doen wij een beroep op gemotiveerde en betrouwbare
medewerkers.
Wij zijn op zoek naar een (m/v):

Technisch beambte - groendienst
(niveau E1-E2-E3)
Functie
U werkt mee aan onderhoud van groen en natuur in de gemeente.
Uw taken zijn o.a.:
- aanplanten en onderhoud van plantsoenen: spitten, compost aanbrengen, onkruid wieden, perken harken, snoeiwerkzaamheden
uitvoeren,…
- grafdelven en onderhoud kerkhoven
- zoutstrooien - sneeuwruimen
- onderhoud wegbermen en grachten

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, C. Ruts,
C. Van den Bogaert G. Muësen
B. Sterkens en B. Blockx

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
- Pensioenen

2de dinsdag van de even maanden
van 09.00 tot 11.30 uur

- Huisbezoekenteam/medewerker ouderen:

Profiel
- U hebt kennis van groenonderhoud.
- U bent op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften.
- U hebt kennis van ergonomie

Aanbod
U komt te werken op onzegroendienst. Tevens leggen we een wervingsreserve aan voor een periode van twee jaar.
De aanvangswedde bedraagt 1.898euro bruto per maand. Dit bedrag verhoogt als u relevante ervaring bewijst.
Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekomt u ook volgende
bijkomende voordelen:
- maaltijdcheques met een waarde van 7,40 euro.
- gratis hospitalisatieverzekering
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT
- fietsvergoeding: 0,23 euro/km of terugbetaling kosten openbaar
vervoer.

Kandidaatstelling
Stel u kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 30 september 2018een motivatiebrief met curriculum vitae te versturen naar:
College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of
aanwervingsvoorwaarden vindt u op
www.hoogstraten.be./vacatures

elke maandag van 13.30 tot 15 uur
elke 1ste maandag van 18.00 tot 19.30 uur

- Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid
elke 2de woensdag van 09.30 uur tot 10.30 uur

- Defensie
elke 3de dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur (enkel
op afspraak 0800 333 48)

Vragen

Administratief centrum
Vrijheid 149
03 340 19 11
info@hoogstraten.be - www.hoogstraten.be
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Jobbeurs
Noorderkempen Werkt
Rabboenizaal - Spijker Hoogstraten
Antoon De Lalaingstraat, 2320 Hoogstraten

woensdag 19 september 2018
tussen 14u en 18u.

Hoogstraten
stadsbestuur

Kamer van
Koophandel

