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Voorwoord...
Beste lezer,
Herinner jij nog je kindertijd? Op de foto’s hieronder zie
je mij alle stadia van mijn jeugd doorlopen, van kleuter
tot tiener. Dat was een mooie tijd. De wereld leek veel
simpeler dan nu. Thuis was er de veilige geborgenheid
van het gezin. Op school, in de jeugdbeweging en in de
sportclub kon ik mijn energie kwijt en beleefde ik allerlei avonturen. Het lijkt wel alsof ik toen met een andere
blik naar de wereld keek dan nu. Dat kind-zijn blijf ik
altijd koesteren in mijn hart.

(zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag van de
Verenigde Naties) consequent omzetten naar lokaal
beleid. In eenvoudige taal betekent dit dat kindvriendelijke gemeenten ernaar streven om hun stad of gemeente zo leefbaar mogelijk te maken voor kinderen
en jongeren en dus voor iedereen. Dat kinderen en jongeren volwaardig kunnen participeren aan onderwijs,
mobiliteit, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu,
ontspanning en noem maar op.

Ook de kinderen en jongeren van vandaag hebben een
andere blik op hun omgeving, op de wereld. Zij hebben
niet onze ervaring, zijn misschien nog niet zo ‘wijs’,
maar hebben anderzijds een frisse kijk op zaken en
laten zich vooral nog niet inperken door praktische bezwaren. Veel meer dan ons volwassenen kunnen zij nog
dromen en geloven dat die dromen ooit uitkomen.

Het label ‘kindvriendelijke stad’ krijg je niet zomaar.
Het vergt een heel voorbereidingstraject. Op de pagina
hiernaast krijgt u een overzicht van alle inspanningen
die o.a. onze jeugddienst er al ingestoken heeft. We
deden bijvoorbeeld een buitengewoon interessant
belevingsonderzoek bij zowel georganiseerde als nietgeorganiseerde kinderen en jongeren. In juni leggen we
ons dossier voor aan een jury, waarin ook UNICEF een
stem heeft.

Wij stellen ons dit jaar een heel ambitieuze doelstelling.
We willen namelijk in juni het label ‘kindvriendelijke
stad’ behalen. Dit label met internationale reputatie
wordt enkel toegekend aan steden en gemeenten, die
kunnen aantonen dat ze de rechten van het kind

U ziet het, wij durven de lat hoog te leggen. Het stadsbestuur en de stadsdiensten gaan er alles aan doen om
het label ‘kindvriendelijke stad’ te halen en hopen dat
u mee op die kar springt. Dat heeft niets met prestige
te maken, maar alles met onze overtuiging dat dit label
voor al onze inwoners een meerwaarde zal zijn. Want
als wij er in kunnen slagen om ons beleid beter op kinderen en jongeren af te stemmen, wordt onze stad een
nog aangenamere en warmere leefomgeving. En daar
gaan we 100% voor.
Uw burgemeester - Tinne Rombouts

100% gerecycleerd papier

In 2018 willen we onze kinderen en jongeren nog veel
meer bij ons beleid betrekken. Kinderen zijn immers
een goede barometer voor een hele samenleving. Kent
u het gezegde: een beleid dat goed is voor kinderen, is
gunstig voor de hele gemeenschap? Ik geloof daar sterk
in. Met dit stadsbestuur willen wij een beleid voeren,
waarbij de aandacht voor jongeren in elk beleidsdomein
één van de toetsstenen is.Hiermee kunnen wij het voor
iedereen nog aangenamer, veiliger en warmer maken.

Hoogstraten stelt zich kandidaat voor het statuut van Kindvriendelijke Gemeente. Dit label met
internationale reputatie bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind, zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag, als basis nemen voor hun beleid in de komende 6 jaar.
Eind juni 2018 willen we het label Kindvriendelijk Hoogstraten verwerven.
Wat is een kindvriendelijke stad?
Een kindvriendelijke stad wil nóg leefbaarder zijn voor kinderen en jongeren. Want net als hun ouders - nemen zij ook deel aan
desamenleving. Op alle vlakken (onderwijs,
mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpverlening, gezondheid, milieu, ontspanning,
sport, enz.) mogen zij hun zeg hebben.
Hoe kan Hoogstraten kindvriendelijk zijn?
In alle aspecten van hetbestuur van onze
stadgaan wijmet de belangen van kinderen
en jongeren rekening houden. De juiste manier daarvoor is een voortdurende wisselwerking met kinderen en jongeren.

Hoe ver staan we?
Om het label Kindvriendelijk Hoogstraten te
behalen,wordt er heel wat werk verwacht.
De jeugddienst van Hoogstraten startte met
het trajectin 2016. Het afgelopen jaar werden verschillende fasen doorlopen:
1. In de eerste fase maakten we een grootschalige analyse, we schetsten de huidige
situatie in Hoogstraten door het verzamelen van gegevens via enquêtes en gesprekken.
2.De stem van kinderen en jongeren kan natuurlijk niet ontbreken. Tijdens fase twee,
het belevingsonderzoek, bevroegen we

kinderen en jongeren op verschillende
manieren over de voor ons belangrijkste
thema’s; mobiliteit, open groene ruimte
en welbevinden
3. Aan de hand van alle verzamelde informatie uit fase één en twee maakten we een
visie en een strategie op met doelstellingen en concrete acties voor Hoogstraten.
Dit document wordt ter goedkeuring aan
de gemeenteraad van januari voorgelegd.
4.Tenslotte wordtalles omschreven in een
document. Aan de hand hiervan zal een
jury, waarin o.a. de kinderrechtencommissaris zit, beoordelen of er voldoende
steun en bereidwilligheid is binnen Hoogstraten om het label kindvriendelijke stad
te mogen dragen.
Op 24 juni 2018 reikt de Vlaamse minister
van jeugd de labels uit. Van zodra Hoogstratendit behaalt, start pas het echte werk. Dit
betekent namelijk dat we gedurende zes
jaar onze kindvriendelijke ambities zullen
moeten waarmaken.
Laten we hopen dat het harde werk wordt
beloond en vooral: dat alle kinderen en
jongeren vanaf eind juni 2018 nóg meer inspraak kunnen hebben.
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de restauratie van Katrien

Volg de werken aan
Lange Katrien op de voet
De werken aan de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten zijn in volle gang. De
stelling die momenteel wordt opgebouwd zal gedurende heel 2018een vertrouwd gezicht blijven. De cultuurdienst van Hoogstraten bereidt een aantal
zaken voor die het wachten op onze gerenoveerde Katrien moeten verzachten.
• Zo ontdek je binnenkort de geschiedenis
van de kerk en de geplande werken op de
werfschutting aan de kerk. Een prachtige
tijdlijn zal aangebracht worden zodat iedere inwoner en bezoeker perfect geïnformeerd wordt over de werken.
• Kan je niet wachten? Geen nood, er is ook
een digitale variant uitgewerkt! Deze kan
je nu al bezoeken op www.hoogstraten.
be/restauratievankatrien. Op deze digitale tijdlijn krijg je een overzicht van mijlpalen aangevuld met historische foto’s,
verhelderende filmpjes en verdiepende
achtergrondinformatie.
• Beiaardier Luc Dockx zal op 14 januari
2018 voor de laatste keer zijn duivels loslaten op de beiaard in zijn huidige samenstelling. Hij speelt dan vanaf 15.00 uur een
afscheidsconcert. Kom gezellig meeluisteren op de parking van het IKO. Na de restauratie krijgt Luc een meer uitgebreide
beiaard terug met nieuwe klokken en een
zuiverdere klank.
• Op 16 januari 2018 luiden de Hoogstraatse klokken nog één keer. Daarna wordt het
meer dan een jaar lang stil in de kerktoren.
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Half februari mag u zich verwachten aan een indrukwekkend gebeuren. Dan zal aannemer Koninklijke Eijsbouts de
beiaard verwijderen uit de toren. Kom mee kijken naar deze
bijzondere gebeurtenis vanuit de gezellige kijkerszone die
het stadsbestuur inricht. We voorzien een goed zicht, gezellige warmte en een aantal randactiviteiten om het gebeuren
kracht bij te zetten. Houd de tijdlijnen in de gaten voor de
details over de precieze dag en uren!
Benieuwd wat klokkengieter Eijsbouts nadien allemaal met
de klokken zal doen? Het stadsbestuur organiseert in de
loop van 2018 een uitstap naar Asten, de thuishaven van
Eijsbouts. We maken er een gecombineerd bezoek van aan
de gieterij en het Museum van Klok en Peel. Het belooft een
exclusief bezoek te worden! Meer info binnenkort op de website van Hoogstraten!
Ook in 2019 mag je je aan festiviteiten verwachten om de voltooiing van de renovatie te vieren, hierover later meer!

Vragen…
…over de werken: jan.kenis@hoogstraten.be
…over de festiviteiten: cultuur@hoogstraten.be
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berichten

Openbare vergaderingen dorpsraden
Naar jaarlijkse gewoonte komt het stadsbestuur in de maanden januari, februari en maart
naar u toe. Op de openbare vergaderingen van de dorpsraden gaan wij graag met u in gesprek. Het is een democratische traditie, waar wij erg aan gehecht zijn. Wij nodigen u dus
van harte uit om naar de openbare vergaderingen te komen. Hebt u ideeën hoe onze stad
beter kan werken, ergert u zich aan bepaalde zaken, wilt u een initiatief toejuichen? Of wilt
u uw burgemeester en schepenen al lang eens persoonlijk ontmoeten? Bezorg uw vragen
op voorhand aan het bestuur van uw dorpsraad en wij zorgen ervoor dat uw onderwerp ter
sprake komt.
De openbare vergaderingen van de dorpsraad vinden plaats:
Meersel-Dreef
di 30 januari
Tavernde ‘De Zevenster’
Minderhout
ma 5 februari
‘t Markenhof
Meer
do 8 februari
De Meerpaal
Meerle
di 20 februari
Parochiecentrum ‘Ons Thuis’
Wortel
do 1 maart
School ‘De Wijsneus’
Hoogstraten
ma 5 maart
Stadhuis - ‘De Welgezinde’

Nieuws van De Lijn
• Busverbinding naar Rijkevorsel wijzigt door
wegenwerken
Op maandag 8 januari 2018 wijzigt De Lijn de
dienstregeling in en rond de wegenwerken
bij Gammel tussen Hoogstraten en Rijkevorsel. Tot en met de kerstvakantie volgden de
bussen een beperkte plaatselijke omleiding.
Vanaf 8 januari worden de omleidingen aangepast om het verkeer in de omgeving vlotter
te laten verlopen en de plaatselijke gemeentewegen niet te zwaar te belasten.Vanaf dan
zullen lijnen 600 en 620 niet langer Rijkevorsel, maar rechtstreeks van Hoogstraten naar
Brecht rijden en omgekeerd.Lijnen 400, 401,
408, 409, 433, 435 en 608 zullen nog wel naar
Rijkevorsel gaan, maar volgeneen grote omleiding via Wortel en Bolk.

• Busverbinding naar Meersel-Dreef
Het Hoogstraatse stadsbestuur is erg verheugd over de beslissing van De Lijn om weer
een regelmatige busdienst in te leggen naar
deelgemeente Meersel-Dreef. Vanaf 10 december bedienen de lijnen 600 en 602Meersel-Dreef met een frequentie van één bus per
uur. Het stadsbestuur heeft daarvoor hard
aangedrongen bij De Lijn.

U kan de nieuwe dienstregelingen
raadplegen op de website van
De Lijn.

berichten

Gratis sporten
na school
In alle Hoogstraatse secundaire scholen kunnen leerlingen
een Sport Na Shool-pas kopen bij de leerkracht lichamelijke
opvoeding. Hiermee kunnen ze gedurende een bepaalde periode na school deelnemen aan verschillende sportactiviteiten.
Voor slechts 30 euro kunnen ze na school deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. De SNS-pas loopt van 5 februari
2018 tot 18 mei 2018.
Het is een mooie kans om verschillende sporten eens uit te
proberen. Om dit initiatief extra in de kijker te zetten, organiseert SNS een gratis week van 22 tot 26 januari 2018. Kijk op
www.sportnaschool.be voor de gratis bon en het programma
in Hoogstraten.
Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be

Nieuwe procedure
voor de aanvraag
van evenementen
Er komen bij de stad steeds meer aanvragen binnen voor de organisatie van evenementen. Om deze aanvragen vlot te kunnen
verwerken en onze verenigingen een klantvriendelijke service te kunnen bieden, is
een nieuwe procedure afgesproken om de
aflevering van vergunningen sneller en efficiënter te laten verlopen. De belangrijkste
wijziging is de instelling van een verkorte
standaardprocedure, waarmee 60% van de
aanvragen vlotter kan afgehandeld worden.
Er is ook besloten om de aangevraagde evenementen in categorieën in te delen, waarbij voor elke categorie is bepaald hoeveel
dagen op voorhand de vergunning dient te
worden aangevraagd.
Maar info: dienst evenementen | 03 340 19
53 | evenementen@hoogstraten.be

Fietspad langs
de Mark wordt vernieuwd
Het stadsbestuur gaat in 2018 het wegdek van het fietspad langs de Mark (in Meer
en Meersel-Dreef) vernieuwen. Het volledige traject vanaf het begin in de Zandbergstraat in Meer tot aan de landsgrens in Meersel-Dreef wordt heraangelegd. Op
een aantal plaatsen gaat het enkel om de bovenlaag. Waar de beschadigingen het
grootst zijn, wordt ook de onderlaag aangepakt. Hierdoor zal het comfort van de
fietsers en wandelaars aanzienlijk toenemen.De bedoeling is om de werken in de
eerste helft van 2018 uit te voeren.
Langs het traject van het fietspad moeten spijtig genoeg ook bomen worden gerooid. Een driehonderdtal daarvan hebben de essenziekte en moeten sowieso worden opgeruimd. Een ander deel moet verwijderd worden omdat hun wortels het
fietspad omhoog drukken en ook het nieuwe asfalt snel zouden beschadigen. Alle
verwijderde bomen zullen evenwel worden gecompenseerd. Het stadsbestuur zal
ook de bermen langs het fietspad opwaarderen in het kader van het Plan Pimper
nel, waardoor bij het maaien extra aandacht wordt besteed aan bijzondere
planten en de zeldzame Grote Pimpernel.
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toerisme

UiT in het Land van Mark & Merkske in 2018

De activiteitenkalender van het Land van Mark & Merkske ligt
sinds eind december opnieuw in de rekken. Het eerste deel,
met de activiteiten van januari tot en met juni 2018, is nu reeds
beschikbaar. Het tweede deel bundelt de activiteiten vanaf juli
tot en met december en verschijnt tegen de zomer.
Aan de hand van dit leuke bewaarboekje in handig pocketformaat blijft u op de hoogte van de meest uiteenlopende activiteiten die in de loop van 2018 in Hoogstraten, Baarle-Hertog
en Merksplas plaats vinden. Naar goede gewoonte is deze activiteitenkalender helemaal gratis.
Culinaire fietsroute? Koloniehappening? Begeleide wandeling? Een spraakmakende tentoonstelling? Jaarmarkt of optreden? 2018 heeft weer heel wat in petto. Haal uw gratis
exemplaar bij Toerisme Hoogstraten en noteer deze ‘niet-temissen-festiviteiten’ alvast in uw agenda.
Toerisme Hoogstraten | Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten | 03
340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be

Winterwandelingen met een extraatje

In januari vindt de derde winterwandeling van dit seizoen
plaats. De eerste twee wandelingen waren opnieuw een succes: reeds een 100-tal mensen genoten van een vakkundige
rondleiding op een pittoreske plaats. Ook in januari en februari staat er een winterwandeling op het programma. Schrijf snel
in, want het gaat om de laatste plaatsen.
Programma
- zondag 14 januari: Hoogstraten met een bezoek aan de Laermolen. Niet te missen: de Laermolen organiseert die dag immers ook haar nieuwjaarsdrink.
- zondag 11 februari: Meerle met een bezoek aan landhuis
Den Rooy

3 redenen
om nu
te gaan
wandelen

Doe nog mee met
WinterWandelZoektocht Grenzeloos

De wandelzoektocht doorheen het centrum van Hoogstraten
loopt nog tot en met 28 februari.
Verwacht u niet aan een klassieke zoektocht. De vragen tasten
immers uw grenzen af: letterlijk, figuurlijk, intellectueel én fysiek. De tocht is uiterst geschikt om met de familie te ondernemen en ook kinderen zullen er heel wat plezier aan beleven.
Haal uw gratis deelnameformulier bij Toerisme Hoogstraten
(kelder historisch stadhuis). Van hieruit gaat u ook gelijk op
pad. Het parcours van de zoektocht is ongeveer 3 km en onderweg zoekt u de antwoorden op de vragen, raadsels en foto’s
die u worden voorgeschoteld. Alles ingevuld en tijdig ingediend, maakt u achteraf kans op een mooie prijs.
De deelnamebrochure van de wandelzoektocht is te verkrijgen
bij Toerisme Hoogstraten of kan gedownload worden op www.
hoogstraten.be. Deelname is gratis.

cultuur

Kiem
Alles start met een kiem. Een sprankel nieuw leven dat in het juiste klimaat uitgroeit tot een prachtige en machtige plant. En waar kan een kiem beter wortel
vatten dan in de vruchtbare grond van de Kempen? Dit is wat SALON 23 met kunstenaars doet. Het geeft jonge kunstenaars warmte, zorg en vooral een plek om
gezien te worden en waar ze hun wortels in de grond laten reiken.
Het Stedelijk Museum Hoogstraten heeft SALON 23 gevraagd als curator voor de
tentoonstelling KIEM. SALON 23 nodigt zes jonge kunstenaars uit die hun werk in
volle bloei tonen aan het publiek. De deelnemende kunstenaars zijn Susan Kuijpers, Sofie Marijnissen, Geert Marijnissen, Robbe Schrijvers, Hendrik Strobbe en
Arnold Wittenberg.
Kiem opent zijn deuren op 14 januari en loopt nog tot en met 25 maart. U kan het
werk steeds bewonderen van woensdag tot zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Meer info:
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten | 03 340 19 80,
museum@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be/museum

Neem deel aan

de Week van de
Amateurkunsten
(WAK)

Ze zijn met duizenden, de amateurkunstenaars in Vlaanderen. Ook in Hoogstraten zit veel talent. Het stadsbestuur
biedt u met de WAK een uniek platform
om naar buiten te komen met uw kunst.
We laten de amateurkunstenaars zelf
aan de slag gaan. Een kerngroep van
kunstenaars bedacht het concept en zal
mee instaan voor de uiteindelijke invulling en promotie. Tussen 27 april en 6
mei 2018 zullen leegstaande panden
worden omgevormd tot exporuimte. In
deze tijdelijke expositieruimtes krijgen
kunstenaars van divers pluimage een
plaats.
De werkgroep roept alle Hoogstraatse
kunstenaars op om deel te nemen aan
de WAK. Schrijf je in als deelnemer en
neem deel aan dit fijne kunstproject! Inschrijven doe je door een mail naar cultuur@hoogstraten.be te sturen.
Meer info: www.hoogstraten.be/WAK

Cultuurprijs
Hoogstraten 2017
Het stadsbestuur kent jaarlijks een ‘Cultuurprijs’ en twee eervolle vermeldingen toe aan een vereniging, een culturele activiteit, een evenement of een persoon die zich het voorbije jaar
verdienstelijk gemaakt heeft in de culturele-, socio-culturele of
artistieke sector. Eén van deze laureaten mag op het einde van
de avond naar huis met de Cultuurprijs 2017 op zak . Er is dit jaar
ook weer een publieksprijs: de Gouden Cactus. Het aanwezige
publiek heeft dan de laatste stem.
De kandidaten voor de Cultuurprijs worden voorgedragen door
de Cultuurraad. De kandidaturen konden tot 3 januari 2018 binnengebracht worden bij de Cultuurraad. Die heeft uit de talrijke
inzendingen de nominaties bepaald.
Kom meegenieten van een boeiende avond op vrijdag 9 februari 2018 in het Gemeenschapscentrum Hoogstraten, Rabboenizaal Spijker. De uitreiking vindt plaats om 20.00 uur.
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lokale economie

Spectaculaire
werken De Kluis
De aanleg van de infrastructuur voor de uitbreiding van industriezone Kluis Z1 zijn in
volle gang. Om de aansluiting met de huidige
zone in orde te brengen is eerst het kruispunt
tussen de Industrieweg en de Heuvelstraat
aangepakt. De leidingen van het nieuwe gedeelte zijn ondertussen verbonden met de
bestaande infrastructuur

Een nieuwe toekomst
voor de Transportzone Meer
Openbaar onderzoek van medio januari tot maart

De gemeenteraad van Hoogstraten heeft op 18 december het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de
Transportzone in Meer goedgekeurd. Van 15 januari tot 15 maart
wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.
Met het RUP zorgt het stadsbestuur voor logistieke vernieuwing op
de Transportzone. Samen met de wildgroei aan benzinestations
heerste er teveel onduidelijkheid over welke bedrijfsactiviteiten
precies in de transportzone toegestaan zijn. Dat zorgde ervoor dat
de transportzone op dit moment weinig aantrekkingskracht heeft
voor investeerders. In het nieuwe RUP wordt voor alle percelen in de
transportzone duidelijk vastlegt wat wel kan en wat niet kan.
De bedrijven op de transportzone krijgen meer mogelijkheden om
ruimtelijk te groeien, zodat ze meer kunnen doen met en op hun
huidig perceel. Zowel de voorziene bestemmingen als de activiteiten zijn aangepast aan de huidige en toekomstige behoeften van de
logistieke sector. De wildgroei wordt aangepakt door een specifieke
zone aan te duiden waar benzinestations en andere complementaire activiteiten mogelijk zijn.
De komst van het Business Centre Treeport (BCT), een thematisch
bedrijventerrein voor de boomteeltsector in het noordelijke gedeelte en aansluitend op het grondgebied Zundert, biedt een mooie kans
om de economische activiteit op de zone nieuw leven in te blazen.
Wat ongetwijfeld ten goede zal komen van de werkgelegenheid.
Meer info: Dimitri Deiteren, IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel

De aansluiting van de nieuw aan te leggen
weg met de Hinnenboomstraatverloopt in
twee fasen. Hiervoor wordt telkens één rijhelft van de Hinneboomstraat afgesloten,
maar blijft de doorgang van het verkeer de
hele tijd mogelijk.
De nieuwe infrastructuur zou tegen de tweede helft van 2018 klaar moeten zijn, inclusief
een warmtenet op het grootste gedeelte van
de zone.
Bedrijven stellen zich intussen volop kandidaat om zich op de zone te vestigen. In de
loop van januari worden de eerste percelen
aan de gegadigde bedrijven toegewezen
door het stadsbestuur en IOK.

lokale economie

Wie wil de brasserie van

De
Mosten
uitbaten?

Het stadsbestuur is op zoek naar een enthousiaste en innovatieve ondernemer die de brasserie van De Mosten met speeltuin en minigolf verder kan
ontwikkelen. Het stadsbestuur is fier op haar recreatiedomein en wenst dit
verder uit te bouwen ten dienste van de Hoogstratenaren en de andere bezoekers. Het ganse jaar door biedt De Mosten aan haar bezoekers tal van
mogelijkheden om te ontspannen en te genieten. De zwemvijver, het strand
en de speeltuin van De Mosten zijn een paradijs waar kinderen en tieners
zich naar hartelust kunnen uitleven.
Het stadsbestuur wil een concessie afsluiten met een looptijd van 20 jaar,
waarbij de concessiehouder de vrijheid krijgt om zijn toekomstplan te realiseren en zich engageert om zelf minimaal een bedrag van 100.000 euro te
investeren.De stad wil met de nieuwe concessionaris een win/win-verhaal
schrijven om De Mosten nog meer uit te bouwen tot een droomwereld voor
kinderen en hun (groot)ouders. Aan de kandidaten vragen wij om creatieve
en kindvriendelijke ideeën te ontwikkelen, die niet alleen betrekking hebben op de horecagelegenheid, maar ook op de horeca-ondersteuning van de
zwemvijver en de ontspanningsmogelijkheden voor de bezoekers. De concessiehouder moet daarbij aantonen dat de investeringen in rechtstreeks
verband staan met het kindvriendelijk karakter van De Mosten en aansluiten
bij het natuurlijk karakter van het recreatiedomein.
Kandidaat-concessionarissen kunnen hun offerte indienen tot vrijdag 3
februari 2018. De toewijzing van de opdracht zal gebeuren op maandag 5
maart 2018.
Inschrijvingen dienen onder gesloten omslag gestuurd te worden naar het
volgende adres :
stadsbestuur Hoogstraten, sportdienst , Rie Voet,
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

Gemeentelijke verkoop
De stad Hoogstraten verkoopt overbodige goederen. Dit zal gebeuren via een online veiling. U kan op de veilingsite de goederen bekijken en een bod uitbrengen. U kan de goederen ook in het echt
gaan bekijken. Er is immers een kijkdag voorzien op maandag 22
januari 2018. Daarvoor zijn twee locaties voorzien:
locatie 1: Industrieweg 2, Hoogstraten van 10.00 tot 12.00 uur
locatie 2: Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten van 13.00 tot 14.30
uur
De veiling start vanaf 10 januari 2018 om 16.00 uur en loopt tot 31
januari 2018 om 18.00 uur. Indien u iets koopt, dan kan u de aangekochte materialen ophalen op vrijdag 9 februari 2018.
Meer info: www.io-auctions.com
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BiB

Siso
naar
Zizo
Van

In 2018 schakelt de bibliotheek over
naar een nieuw plaatsingssysteem
voor de informatieve boeken voor
volwassenen. Het cijfersysteem SISO
verdwijnt en wordt vervangen door
ZIZO. Welke gevolgen heeft deze
overstap? Waarom is die eigenlijk
nodig? Hierbij alvast een vooruitblik.

Wat is ZIZO?

ZIZO is de afkorting van Zonder Inspanning
ZOeken. Als lezer kan u op een eenvoudige
manier het gewenste boek vinden. ZIZO
maakt gebruik van kleurcodes, pictogrammen en verwoordingen van thema’s.
ZIZO deelt het geheel van informatieve boeken in volgens 13 domeinen. Deze worden
met een kleur aangegeven. Enkele voorbeelden: voor boeken over de natuur wordt
groen gebruikt, voor kunstboeken donkerblauw, …
Binnen elk domein worden de verschillende
rubrieken aangeduid met een pictogram.
Bijvoorbeeld: het domein Vrije tijd wordt
in het geel aangeduid. Binnen dat domein
bestaan 2 rubrieken, Sport-spel en Creatief
bezig.
Deze rubrieken worden nog verder opgedeeld. De naam van deze onderverdeling
staat op het etiket naast het pictogram.
Onderaan het etiket leest u het jaartal waarin de BiB het boek gekocht heeft en de eerste vier letters van de auteur.

Waarom ZIZO?

Vanaf nu spreken we in de BiB over rubrieken als beroemde koks, tuinaanleg of kunst
in België in de plaats van over cijfers. Veel
duidelijker en handiger voor u en voor de
medewerkers.
Bovendien wordt zo de overgang van de
jeugd- naar de volwassenencollectie gemakkelijker. De jeugdvariant van ZIZO gebruikt
BiB Hoogstraten immers al jaren. Nu wordt
die lijn doorgetrokken.

BiB

Hoe vindt u het boek
dat u zoekt?

Er zijn drie manieren om een boek naar
uw smaak te vinden:
- u kan grasduinen in de rekken. Dankzij het ZIZO-systeem wordt dit veel duidelijker;
- u kan gericht zoeken in de catalogus.
Als u bij een titel op de knop “Waar
staat het?” klikt, ziet u onmiddellijk
de kleur, het pictogram en de verwoording van de rubriek waartoe het boek
behoort;
- als u een bepaald boek niet vindt, kan
u altijd hulp vragen aan de bibmedewerkers. Met veel plezier leggen ze uit
waar u dat boek kan vinden.
De invoer van het ZIZO-systeem brengt
in de hoofdbibliotheek een nieuwe,
handige herschikking van de volwassenenafdeling met zich mee. Alvast
enkele aanpassingen die de BiB overweegt:
- de “leeszaal” wordt niet meer gebruikt. Dit wordt een deel van de volwassenenafdeling. De leeszaalwerken
worden in de gewone collectie opgenomen. Boeken die toch niet uitgeleend mogen worden, herkent u aan
een duidelijke sticker;
- de herschikking van de informatieve
afdeling biedt ook de gelegenheid om
de romans anders te schikken. Zo zullen de romans met de auteurs T-Z bij
de rest van het alfabet aansluiten;
- de anderstalige romans en de strips
zullen meer in de buurt van de Nederlandstalige romans te vinden zijn.

Op een plattegrond in de hoofdbib
kan u alle wijzigingen op de voet
volgen.
De grote herschikking wordt pas
na de paasvakantie van 2018 doorgevoerd.

Word
striptekenaar
in één dag!
Zit je vol toffe ideeën en heb je zin om zelf eens een stripverhaal
te maken? Kom dan naar onze workshop op zaterdag 20 januari. Steven de Rie is striptekenaar en leert je de leukste stripfiguurtjes tekenen. Graag vooraf inschrijven aan de bibbalie of
via www.hoogstraten.be/vormingbib
Hoofdbibliotheek | voor jongeren van 10 tot 18 jaar | Prijs: € 3

Een opgeruimd hoofd
in 7 stappen
Voor velen van ons is het elke dag opnieuw balanceren tussen
werk en privé, tussen ‘willen’ en ‘moeten’, tussen loslaten of
niet ...
Tijdens deze lezing van work-lifecoach Jolanda Meijer krijgt u
veel tips over hoe om te gaan met stress en druk van buitenaf,
leert u ‘nee-zeggen’ zonder schuldgevoel en leert u de juiste prioriteiten voor uzelf te stellen.
HoofBiB | 6 februari 2018 | Aanvang: 19.00 uur | Prijs: € 3

Onze stadsdichter
op de Poëzieweek
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de BiB tijdens de Poëzieweek
een dichter uit. Voor 2018 is de keuze op onze stadsdichter
Daan Janssens gevallen. Hij neemt uop 25 en 26 januari tijdens
een interactieve lezing mee op een boeiende reis doorheen allerlei soorten en vormen van poëzie. Inschrijven aan de bibbalie
of via www.hoogstraten.be/vormingbib
HoofBiB | 25 en 26 januari 2018 | Aanvang: 10.30 en 13.00 uur
Prijs: € 3
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middelengebruik

Nieuwe preventiecampagne ‘middelengebruik’
In het verledenheeft het stadsbestuur diverse acties opgezet rond drugspreventie onder de slogan ‘Je hoeft niet high te zijn om hip te doen!’ en rond alcoholpreventie onder
de slogan ‘Je hoeft niet zat te zijn om zot te doen’. In 2018 wil het stadsbestuur deze
thema’s onder de aandacht houden en verder werken aan preventie van tabak-, alcoholals druggebruik.
Er zullen meerdere acties worden uitgewerkt, maar we willen u alvast niet de beelden
onthouden die voor deze campagne zullen worden gebruikt. Ze moeten vooral de jongeren aanspreken en focussen op een positieve boodschap. Het is namelijk zo dat in
Hoogstraten de grote meerderheid van de jongeren GEEN problematisch gedrag vertoont qua middelengebruik. En dat mogen we ook wel in de bloemetjes zetten.

Goe bezig
Het oudercomité van de gemeenteschool in Hoogstraten heeft een
mooie actie opgezet rond zichtbaarheid in het verkeer. De klas die het
meeste fluo-kleding droeg op weg
naar school, werd getrakteerd op
een pizzamiddag.
Op de laatste dag van de fluo-actie
kwamen zowel de leerkrachten als
de leerlingen in fluo-outfit naar
school en werd ook in elke klas een
Miss en Mister Fluo verkozen.

Foto Ton Wiggenraad

ocmw

Hoogstraten ondersteunt
aanstaande en jonge gezinnen
Met brede gezinsondersteuning wil het Hoogstraatse OCMW gezinnen graag
helpen om kinderen een goede kindertijd te geven. We willen gezinnen sterker maken, struikelblokken wegnemen en hen toeleiden naar passende
hulpverlening.
Minister Jo Vandeurzen van welzijn en minister Liesbeth Homans van armoedebestrijding lanceerden op 25 november 2016
samen met Kind en Gezin de projectoproep
‘Brede gezinsondersteuning met het oog
op structurele kinderarmoedebestrijding’.
In totaal dienden 62 organisaties een aanvraag in. Samen met vijf andere gemeenten
is ook het project van Hoogstraten geselecteerd voor een toelage vanuit de Vlaamse
Regering. Deze subsidie zal gedurende drie
jaar worden verstrekt. Goed nieuws, want
dit betekent dat Hoogstraten rond dit thema
een hele werking zal kunnen uitbouwen.
In april van dit jaar gingen Dorien Schrauwen en Karin Cotteleer aan de slag als gezinsbegeleider in het kader van de brede
gezinsondersteuning.

- Taalproblemen
- Zoeken naar een geschikte woning
- Administratie
- …
Ook belangrijk: Hoe zorgt u goed voor uzelf
zodat u een goede ouder kan zijn?

Hoe kunnen zij u helpen?
Samen met het gezin zoekt de gezinsbegeleider naar mogelijkheden om de problemen
aan te pakken. Dit gebeurt samen met u, bij
u thuis, op een zeer laagdrempelige manier.
Uw vraag komt altijd op de eerste plaats. We
gaan daarbij ook bekijken of er andere mensen en diensten zijn die u kunnen helpen.

Hoeveel kost dat?
Brede gezinsondersteuning is GRATIS.

Waar kunnen zij u bij helpen?

Denkt u dat wij u kunnen helpen? Neem dan
Zij geven u advies bij alle mogelijke vragen contact met ons op. Misschien tot binnendie een gezin heeft en ondersteunen u bij de kort!
moeilijkheden waar u eventueel op botst.
Bijvoorbeeld:
- Zoeken naar kinderopvang
- Financiële problemen
- Opvoedingsvragen

Meer info:
gezinsondersteuning@hoogstraten.be
0472 18 87 71 | 03 340 16 01

Voor vragen over het grootbrengen van kinderen kan u ook altijd terecht op
www.huisvanhetkindhoogstraten.be
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TERUG

blik

1

2

3
1. In Meer is een sfeervolle kerstverlichting opgehangen in de Vredesboom, met steun van het stadsbestuur. De
dorpsraad heeft hiervoor de handen in elkaar geslagen met enkele ondernemers. - 2. Ook in Meer zijn de bestaande
glascontainers in Het Lak vervangen door ondergrondse containers. - 3. Op 1 december werd de nieuwbouw op de
gemeentelijke lagere school De Wijsneus in Wortel officieel in gebruik genomen. Deze lokalen zijn de nieuwe stek
van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees. Ze bieden eveneens de school heel wat extra mogelijkheden als
bewegingsruimte en polyvalente ruimte.

TERUG

blik

4

5

4. Op 7 december vond de laatste infovergadering plaats over de Adviesroute voor vrachtwagens. Een vijftigtal
ondernemers kwamen luisteren hoe ze zich op de whitelist kunnen plaatsen om boetes te vermijden. Meer info
op: www.hoogstraten.be/adviesroute - 5. In de Gemeenteschool in Hoogstraten en in de Meerpaal in Meer konden
ouders en buurtbewoners op 12 en 14 december meedenken over meer bewegingsvrijheid voor onze kinderen aan
de schoolpoort. Meer info: www.hoogstraten.be/school-straten
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vacatures

Wedstrijd

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers
een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Momenteel
is het stadsbestuur op zoek naar een (m/v):

project medewerker - jeugd
(niveau C1-C2-C3)

Winnaar fotowedstrijd

xxxxx heeft gezien dat de bovenstaande foto werd
getrokken in xxxxxxxx. Zij wint een Hoogstraatse
cadeaubon. Van harte proficiat.

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

Functie
Als projectmedewerker – jeugd ondersteun jede
jeugddienst en geef jemee vorm aan de gemeentelijke vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren
in Hoogstraten. Jestaat in voor een professioneel en
correct onthaal van interne en externe klanten op de
dienst. Verder werk je actief mee aan de projecten
van je dienst.

Profiel
-

Je hebt een diploma secundair onderwijs.
Je hebt een rijbewijs B.
Je bent klantvriendelijk en klantgericht
Je kent de office-pakketten: Word, Excel, Outlook
en agendabeheer.

Aanbod
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband
vanbepaalde duur tot einde 2019 met voltijdse prestaties. Tevens leggen we een wervingsreserve aan
voor een periode van twee jaren.Je aanvangswedde
bedraagt 1.940 euro bruto per maand. Dit bedrag
verhoogt naargelang je gezinssituatie en als je relevante ervaring bewijst.
Als personeelslid van de stad Hoogstraten krijg je
nog een aantal bijkomende voordelen:
- maaltijdcheques met een waarde van 7,40 euro.
- gratis hospitalisatieverzekering
- fietsvergoeding
- enz.

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door
vóór 19 januari 2018 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

NIEUWE

FOTO

Meer info: www.hoogstraten.be.

vacatures
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info’zine
Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Bied je de inwoners van Hoogstraten graag een optimale dienstverlening? Krijg je er een kick van om systemen te ontwikkelen
ten dienste van de burger? Ben je gepassioneerd door technologie en informatica, maar ook door klantvriendelijkheid?”
Wij zijn op zoek naar een (m/v):

Informatiemanager
(niveau A1a-A2a-A3a)
Functie
Alsinformatiemanager ontwikkel je het ICT-beleid van stad en
OCMW Hoogstraten en stroomlijn je de informatieprocessen. Je
vertrekt daarbij vanuit de informatiearchitectuur.
Je ontwikkelt een visie op de algemene automatisering van onze
diensten zodat deze op een optimale wijze hun opdrachten kunnen vervullen.

Profiel
- Je bent in het bezit van een masterdiploma.
- Je hebt een rijbewijs B.
- Je hebt een grondige kennis van project- en procesmanagement.
- Je hebt een grondige kennis van contract- en informatiemanagement.
- Je hebt een goede kennis van de organisatie van lokale besturen (gemeente en OCMW).

Aanbod
Je wordt aangeworven in voltijds contractueel dienstverband
met een contract van onbepaalde duur. De aanvangswedde bedraagt3.047 euro bruto per maand. Dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante ervaring bewijst.
Deze functie wordt beschouwd als een knelpuntberoep, waardoor
alle relevante ervaring meetelt voor de geldelijke anciënniteit.
Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je 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 je kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 15 januari
2018een motivatiebrief met curriculum vitaeeneen kopie van je
diplomaen rijbewijs te versturen naar:College van burgemeester
en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of
aanwervingsvoorwaarden vind je op www.hoogstraten.be.

Werkten mee
Redactie:

V.U. :

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
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: winny.vriens@
hoogstraten.be
- FOD Sociale Zekerheid
2de woensdag van de maand
van 09.30 uur tot 10.30 uur

Vragen

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

03 340 19 11
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Stadsdichter Daan Janssens wenst u de warmste feestdagen toe. In dit gedicht kijkt hij met een poëtische bril
terug op het voorbije jaar en blikt hij vooruit naar het nieuwe jaar. Wilt u kennismaken met onze stadsdichter?
Dat kan tijdens de Week van de Poëzie op 25 en 26 januari (zie pagina 13).
					

er zijn niet genoeg dagen
om te zeggen dat er jammer genoeg zowaar helaas tot onze grote spijt geen tijd
om alles te doen
om te kunnen zeggen dat er nog van alles moet gebeuren
dat we geen spijt moeten hebben
dat we elkaar graag zien
dat alles z’n gangetje gaat
maar we doen er alles aan
zoeken de kleinste momenten tussen de slagen van de klok
we zijn meesters geworden in de chronometeracrobatiek
met time management als dertiende hobby
in de hoop dat op een dag de wijzers van onze horloges
zich voor een keer zouden buigen naar onze wil

maar soms
is het goed om naast al dat razen te ontglippen
door de mazen van het net
even in te zien dat tijd pas echt bestaat
wanneer we onze ogen niet langer kunnen afslaan
van hoe tijd verstrijkt en alles verbleekt in het contrast van zwart op wit
waar tijd soms beter kan vergrijzen
en wij wat aarden in onszelf

