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33school-straten

Binnenkortziet u iets veranderen in de schoolomgeving van De Meerpaal en 
Kiekeboe in Meer en Scharrel in Minderhout.  Het stadsbestuur gaat op die 
locaties een fietsstraat en een schoolstraat uittesten. Twee verkeerssituaties 
die nieuw zijn voor Hoogstraten en die meer ruimte moeten geven aan fiet-
sers en stappers. 

De scholen en het stadsbestuur willen u op de hoogte brengen vanwat er in deze testopstel-
ling zal veranderen. Vanaf half mei zullen de testopstellingen worden uitgeprobeerd door 
middel van tijdelijke infrastructuur. Mogen wij u vragen om extra alert te zijn voor deze ver-
anderingen. De maatregelen vragen misschien een kleine aanpassing aan uw gewoontes. 
Hopelijk bent u snel mee en ziet u de voordelen ervan voor fietsers en stappers.  

Fietsstraat in de Donckstraat (Meer) 
- De auto’s mogen de fietsers niet inhalen 

en rijden maximum 30 km/u.
- De fietsers gebruiken de volledige breed-

te van de rijbaan (enkelrichting) of de 
helft van de rijbaan langs de rechterzijde 
(tweerichtingsverkeer).

- De verkeersregels blijven vanzelfspre-
kend van toepassing. Zo mag er bijvoor-
beeld niet op het voetpad gefietst worden 
en blijft de voorrang van rechts gelden.

Schoolstraat in de Schoolstraat en 
Witherenweg (Minderhout): 
- Bij het begin en einde van de schooldag 

wordt de Schoolstraat tijdelijk afgezet 
voor gemotoriseerd verkeer, gedurende 
een half uur;

- Ouders die met de auto komen, parkeren 
volgens de regels in de buurt. 

School-Straten 
test fietsstraat en schoolstraat uit
Wat verandert er in de schoolomgeving van Meer en Minderhout?

Nog niets is definitief. We gaan eerst testen!
De school, ouders en buurtbewoners hebben samen oplossingen gezocht voor de mobi-
liteitsproblemen. U krijgt de kans om deze testfase mee te evalueren. Door interviews en 
enquêtes zullen zo veel mogelijk mensen bevraagd worden.  Als de evaluatie positief is, 
dan engageert de school en het stadsbestuur zich om de proefopstellingen om te vor-
men naar permanente maatregelen. 

Voor alle situaties blijft gelden : hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer. Van de automo-
bilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere 
weggebruikers.

Hoe komt u te weten 

wat er verandert in de 

schoolomgeving?

• Buurtbewoners en ouders 

krijgen een schoolkrantje 

mee met alle maatregelen.

• U kan dit zelf ook raadple-

gen op onze website : www.

hoogstraten.be/school-

straten
• Of contacteer onze dienst 

Mobiliteit | 03 340 19 75 | 

mobiliteit@hoogstraten.be

Schoolstraat
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Hoogstraten maakt deel uit van de Politie-
zone Noorderkempen. Ook Rijkevorsel en 
Merksplas horen tot deze politiezone. De 
afgelopen jaren is er in de politiezone een 
performante organisatiestructuur neergezet 
om te komen tot een meer efficiënte werking 
met de inzet van moderne hulpmiddelen 
zoals bv. camera’s. Daarbovenop is de poli-
tiezone volop bezig met de aanwerving van 
extra personeel. In oktober zullen 6 nieuwe 
inspecteurs in dienst treden. De aanwerving 
van een ICT-deskundige en een technische 
ondersteuner is reeds afgerond. Daarbo-
venop wordt een tweede aanwervingsron-
de voorzien van 4 politie-inspecteurs voor 
2019.

Dat komt neer op 11 extra politiemensen, 
die het mogelijk  zullen maken om de inter-
ventieploegen flexibeler in te zetten. Wan-
neer er bijvoorbeeld veel woninginbraken 
plaatsvinden, kunnen er extra inspecteurs 
ingezet worden om meer gericht te patrouil-
leren. Er kunnen meer verkeerscontroles 
georganiseerd worden, met extra aandacht 
voor alcohol en drugs in het verkeer of snel-
heidsovertredingen. Maar we kunnen ook 
extra patrouilles inzetten op plaatsen waar 
overlast wordt gemeld. 

Camera’s
De politiezone Noorderkempen heeft te 
kampen met extra uitdagingen door zijn 
specifieke ligging met een uitgestrekte 
grens met Nederland, de aanwezigheid van 
drie gevangenissen en de grote uitgestrekt-
heid van het grondgebied. Camera’s zijn on-
misbare hulpmiddelen om deze uitdagingen 
succesvol aan te gaan. Daarom hebben de 
drie gemeentebesturen van de politiezone 
Noorderkempen beslist dat zij het camera-
schild rond hun zone zullen sluiten. Naast 
de bestaande 4 ANPR-camera’s worden in 
de komende maanden 17 extra camera’s 
geplaatst. Dit maakt het mogelijk om in één 
klap heel de zone af te schermen. 
Een ANPR-camera registreert dag en nacht 
elke nummerplaat die voorbij komt. Maar 
ANPR beperkt zich niet alleen tot verkeers-

handhaving, ze heeft een belangrijke meer-
waarde in het kader van criminaliteitsbe-
strijding. Er wordt een foto genomen van het 
kenteken en van de wagen. Die gegevens 
worden dan automatisch afgetoetst aan een 
lijst van bv. niet-verzekerde voertuigen, ge-
stolen voertuigen, geseinde personen,… Na 
bijvoorbeeld een snelkraak kan een volledi-
ge of half gekende nummerplaat ingevoerd 
worden of het tijdstip van het voorval, waar-
door men snel een beeld krijgt van waar de 
verdachten zich bevinden of wat hun vlucht-
wegen waren.

Criminaliteit in dalende lijn
Op bovenstaande grafieken kan u duidelijk 
zien dat de criminaliteit op het grondgebied 
van Hoogstraten de laatste drie jaar een 
dalende lijn vertoont. Het totaal aantal mis-
drijven liep terug van 1.663 in 2015 tot 1.424 
in 2016 en 1.246 in 2017. Deze daling doet 
zich voor in bijna alle categoriën van crimi-
naliteit: diefstal en afpersing, drugsfeiten en 
misdrijven tegen de lichamelijke integriteit. 
Misdrijven tegen de openbare veiligheid (zo-
als sluikstort en vandalisme) blijven min of 
meer stabiel.

Als het gaat om diefstallen, stellen we vast 
dat de inbraken in woningen sterk zijn ver-
minderd, evenals de fietsdiefstallen. De in-
braken in bedrijven daarentegen zitten in 
stijgende lijn. We blijven benadrukken dat 
de mensen beter altijd eenaangifte doen, 
ook als het ‘slechts’ om een fiets gaat.
Een laatste belangrijk gegeven zijn de ver-
keersongevallen. Daar zien we dat over de 
laatste drie jaar het aantal verkeersongeval-
len met stoffelijke schade min of meer het-
zelfde blijft. Gelukkig kunnen we vaststellen 
dat het aantal ongevallen met gewonde of 
dodelijke slachtoffers fors daalt: 80 in 2015, 
68 in 2016 en 56 in 2017. De maatregelen die 
de stad heeft genomen om de snelheid te 
beperken zijn daar ongetwijfeld een belang-
rijke reden voor, alsmede de toegenomen 
controles door onze politiediensten. 

Hoogstraten investeert in uw veiligheid
Het gaat goed met de veiligheid in Hoogstraten. Verderop in dit artikel leest 
u dat er de laatste drie jaar dalende cijfers zijn voor wat betreft de meest 
voorkomende vormen van criminaliteit. Maar elke misdaad is er uiteraard 
één te veel. Om uw veiligheid te blijven garanderen in een meer complexe 
maatschappij en in een wijzigend politielandschap gaan wij daarom onze 
politiediensten versterken.
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Doet u ook mee aan de 
Vlaamse 10.000 stappen-clash?
Van 1 tot en met 31 mei 2018 roepen Lieve De Kinderen en Beate Hofkens, 
beide actief in de regio Hoogstraten – Rijkevorsel als beweegcoach, uop 
om zo vaak mogelijk en met zoveel mogelijk 10.000 stappen te zetten. 
Voor 65-plussers raden we 8 000 stappen per dag aan.

Hoe deelnemen?
Het tellen van stappen iseenvoudig, makkelijk en motiverend! Dit kan via 
een klassieke stappenteller (uit te lenen mits borg bij Lieve of Beate), een 
gezondheidsapp op je smartphone of met een activity tracker rond je pols 
of voet.  Registreer u op de website 10000 stappen.gezondleven.be. Bij 
gemeente kiest u Hoogstraten-Rijkevorsel. Wie geen computer of smart-
phone heeft, kan ook deelnemen: neem daarvoor contact op met de be-
weegcoaches.

U kan ook in groep deelnemen
• Op zondag 6 mei 2018 in Hoogstraten
• Op zondag 13 mei 2018 in Rijkevorsel
• Op zondag 20 mei 2018 in Meer
Afspraak telkens om 10.00 uur aan de kerk voor een wandeling van 6 à 7 
km, wat ongeveer 10.000 stappen is. Samen bewegen motiveert. Vraag 
daarom familie, vrienden, collega’s, buren om ook mee te doen. 

Meer Info
Sportdienst Hoogstraten | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be
Lieve De Kinderen – Beweegcoach Hoogstraten | 0498 761257
hoogstraten.rijkevorsel@bewegenopverwijzing.be

Doe mee met de actie ‘

Met Belgerinkel naar 
de Winkel’
En win een leuke prijs

Van zaterdag 28 april tot en met zater-
dag 2 juni moedigen wij u aan om te 
winkelen met de fiets of te voet en te 
genieten in het hart van onze stad. Als 
beloning maakt u kans op lokale prij-
zen. De verenigingen zetten activitei-
ten op en doen zo onze stad bruisen. 

Met Belgerinkel naar de Winkel is 
een sensibiliseringscampagne om de 
lokale transitie naar een klimaatneu-
trale samenleving te versnellen en 
zet in op zes thema’s: ondernemende 
kern, vlotte mobiliteit, kwaliteitsvolle 
leefomgeving, lokale voeding, circu-
laire economie en klimaatneutrale ge-
meente.

We streven hiermee naar een leefbare 
gemeente met betrokken inwoners. 
Neem daarom deel aan Met Belgerin-
kel naar de Winkel en doe het hart van 
Hoogstraten kloppen!

Meer info 
Lokale economie
economie@hoogstraten.be
03 340 19 83

Gele papiercontainers 
vanaf begin mei
Begin mei ontvangt ieder gezin, bedrijf of vereniging in Hoogstraten die 
dat wenst een gratis gele papiercontainer. U ontvangt vooraf een persoon-
lijke brief om u op de hoogte te brengen. Vanaf 1 juli kan u enkel nog 
          papier kwijt in de papiercontainers of in het   
              containerpark. 
   De inzameling van papier blijft gratis.
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Goe bezig

Jeroen Van Dun 
naar de 
Special Olympics!

Hoogstratenaar Jeroen Van Dun neemt 
van 9 tot 12 mei deel aan de Special Olym-
pics, die dit jaar worden georganiseerd in 
Moeskroen. Jeroen werkt in de drukkerij 
van de stad en is ook secretariaatsmede-
werker bij het OCMW en het Spijker. Je-
roen werd afgelopen jaar al Belgisch kam-
pioen in de categorie ‘paardendressuur’.

Veel succes, Jeroen! 

Goed Plan!
Bent eigenaar van een huurwoning in Hoogstra-
ten die ouder is dan 30 jaar? Heeft u plannen voor 
kleine werken of een grondige renovatie? Dan 
stellen wij u graag Goed Plan voor om u te bege-
leiden. Als helpen wij u graag bij de coördinatie 
van de werken tot de huurwoning voldoet aan de 
eisen van een conformiteitsattest. 

Wat doen we:
- Oplijsten van mogelijke werken
- Bepalen van prioriteiten
- Opvragen en beoordelen van offertes
- Bekijken van financiering en premies
- Opvolgen van de werken

Contacteer ons, wij leggen alles graag uit in het 
stadhuis, bij u thuis of in de huurwoning.

Meer info: Huisbezoeker wonen Carolien Ruts 
carolien.ruts@hoogstraten.be

Invullen belastingaangifte 
aanvraag studietoelage
dinsdag 15 mei in de BiB
• Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw be-

lastingaangifte? Dan kan u in de bibliotheek 
terecht,want ook dit jaar vullen enkele me-
dewerkers van de overheidsdienst Financiën 
samen met u uw belastingaangifte online in. 
Breng uw identiteitskaart, uw aangifte van 
vorig jaar en andere bewijsstukken mee.

• Wenst u een studietoelage aan te vragen? Op 
dezelfde dag helpt een medewerker van het 
OCMW of de dienst onderwijs u graag verder.

Dinsdag 15 mei van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 
15.30 uur in de hoofdbibliotheek, Lindendreef 
1b – niet inschrijven
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Culinaire Fietsroute 
in het Land van 
Mark &Merkske
Vanaf 3 mei presenteert het Land van Mark 
&Merkske opnieuw een heerlijke culinaire 
fietsroute. Hoogstraten, Merksplas en Baar-
le-Hertog-Nassau nodigen u graag uit om 
hun drie grootste troeven te komen ontdek-
ken: fietsen, gezellig tafelen én een groen 
decor.

Met de culinaire route geniet u niet alleen 
van de mooiste plekjes die deze omgeving 
te bieden heeft, maar u schuift ook aan voor 
een smakelijk viergangenmenu. Het aperi-
tief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert 
wordt u steeds in een andere zaak op de 
fietsroute voorgeschoteld.

U betaalt 38 euro per persoon. Hiervoor 
krijgt u 4 gangen. Voor het voor- en hoofd-
gerecht hebt u de keuze uit een vlees-, vis of 
vegetarisch gerecht. 
De route gaat volgens de gekende fiets-
knooppunten en onderweg houdt u halt in 

de volgende horecazaken.
- Aperitief: De Bouwhoeve, Hoogstraten
- Voorgerecht: De Kluis, Baarle-Nassau
- Hoofdgerecht: Den Rooy, Meerle
- Nagerecht : Het Vaneleke, Merksplas
De culinaire fietsroute start vanaf donder-
dag 3 mei en loopt tot en met zondag 30 
september 2018. U kan de route fietsen op 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 
Twee dagen vooraf reserveren bij Toerisme 
Hoogstraten is noodzakelijk.
Geeft u de culinaire route liever cadeau? Dat 
kan: Toerisme Hoogstraten verkoopt een 
specifieke cadeaubon voor deze route. De 
ontvanger maakt later zelf een reservatie op 
een dag naar keuze.

Nieuw: 
Culinaire 
Bierwandeling
Op het gebied van bier verdient Hoogstraten 
zeker een plaats op de streekspecialiteiten-
kaart. Met de Culinaire Bierwandeling biedt 
Hoogstraten een gloednieuw arrangement 
voor zowel individuele deelnemers als voor 
groepen. Dit unieke ‘beer & food’-concept 
neemt u mee voor een ontspannende wan-
deling, een hapje en uiteraard dé hoofdrol-
speler in dit verhaal: tongstrelend bier.
Onze eigen Hoogstraatse biersomme-
lier toont u de wondere wereld van bier. U 
ontdekt alle facetten van onze nationale 
én Hoogstraatse trots: bier proeven, bier 
schenken, kortom: de gehele biergastrono-
mie wordt op een professionele manier ont-
rafeld.

noteer
in je

agenda
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Tijdens deze wandeling proeft u vijf verschil-
lende bieren, telkens perfect gecombineerd 
met een heerlijk gerecht van een Hoog-
straatse chef (voorgerecht, 2 kleine hoofd-
gerechten, een kaasproevertje & dessert). 
Een exclusief proefglas maakt de ervaring 
compleet. 

Een hoprijk verleden
Als u dacht dat bier een tijdelijk hype is van 
het moment: niet in Hoogstraten! Al in de 
16de eeuw was de Hoogstraatse Vrijheid 
een aaneenschakeling van afspanningen, 
herbergen, brouwerijen en cafés. Hét per-
fecte decor dus voor deze Culinaire Bierwan-
deling. 

Tussen mei en september zijn er tien Culi-
naire Bierwandelingen gepland, telkens op 
een andere dag in de week. Vooraf inschrij-
ven bij Toerisme Hoogstraten is noodzake-
lijk. Gezondheid! En laat het u smaken!

Groepsuitstappen 
in het Land van 
Mark &Merkske
• Voor iedereen die op zoek is naar een ori-

ginele uitstap, is er de vernieuwde brochu-
re ‘Groepsuitstappen in het Land van Mark 
&Merkske’. Hoogstraten, Baarle-Hertog-
Nassau en Merksplas bieden een uitge-
breid aanbod aan culturele, recreatieve en 
interessante activiteiten die ervoor zorgen 
dat u samen met uw vrienden, collega’s of 
familie een fantastische dag zal beleven.

• Om het uw groep helemaal gemakkelijk 
te maken biedt elke gemeente ook een 
kant-en-klaar arrangement aan. Uw dag 
start met een gezellige ontvangst met kof-
fie en gebak. In de voor- en in de namid-
dag wordt u op sleeptouw genomen door 
een vakkundige stadsgids. En ’s middags 
wacht u een heerlijk driegangenmenu.

Doe mee aan 
de 33ste stratenloop 
Hoogstraten! 
Op woensdag 30 mei om 18.30 uur organiseert de sportraad de 
jaarlijkse stratenloop.  Inschrijven hiervoor doet u bij voorkeur 
online via www.hoogstraten.be/stratenloop. 
U kan kiezen tussen de jogging van 5 of 10 km of de wedstrijd 
van 10 km. Voor de jeugd (lagere school) zijn de afstanden 500m 
voor het 1ste tot 3de leerjaar en 1200m voor het 4de tot 6de leer-
jaar. 
Zet ook dit jaar een mooie prestatie neer en begin alvast te trai-
nen. 

Meer info | sportdienst | sport@hoogstraten.be | 03 340 19 51 | 
www.hoogstraten.be/stratenloop

Gratis fietsroute: 
Gedichtenroute
Vanaf 1 mei hebben we er een nieuwe, gra-
tis fietsroute bij: de Gedichtenroute. Deze 
route doorheen Hoogstraten biedt u naast 
de rust en de natuur ook een streepje poëzie 
van onze stadsdichter, Daan Janssens.
Met zijn stadsgedicht ‘Groeten van uw stads-
dichter’ geeft Daan ieder dorp in Hoogstra-
ten zijn eigen strofe. De verschillende stro-
fen zijn op kaders en deuren aangebracht 
en in het landschap geplaatst. Door het glas 
van de kader of deur kijkt u naar een prach-
tige, pittoreske achtergrond én leest u tege-
lijkertijd een strofe van het stadsgedicht. 
Fietst u de hele route? Dan krijgt u het vol-
ledige gedicht te lezen.

Ontdek al fietsend het Land van Hoogstraten 
met een poëtische toets. De fietsroute is 45 
km lang. 

Meer info:
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 
toerisme@hoogstraten.be
of download de folder op 
www.hoogstraten.be.
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Fabrik Elentrik in uw wijk, 
u komt toch ook?
Heeft u renovatieplannen, bent u geïnteresseerd in hernieuwbare energie of 
stelt u uzelf wel eens vragen bij uw energiefactuur?  Fabrik Elentrik komt naar 
u toe!

Fabrik Elentrik is het mobiel pop-upenergie-
café waarmee wij binnenkort uw wijk of een 
wijk in uw buurt bezoeken.  In ons gezellig 
busje kunt u allerhande informatie verkrij-
gen over uw energieverbruik en het reno-
vatiepotentieel van uw woning. U bent dus 
meer dan welkom. 

Sterker nog, we nemen enkele adviseurs 
mee van lokale ondernemers waarmee u 
een gesprek kan hebben. Zij kunnen u infor-
matie geven over producten en systemen. 
Hebt u niet onmiddellijk een concrete vraag?  
Geen probleem, kom toch maar kijken want 
u steekt er zeker iets van op.  AlsFabrik Elen-
trik in uw wijk langskomt, krijgt u op voor-
hand een uitnodiging met een drankenbon-
netje. 

Komt Fabrik Elentrik binnenkort in uw dorp? 

Hierbij alvast enkele data:

• 25/04: We gaan van start in de Bur-
gemeester Brosensstraat in Hoog-
straten vanaf 19.00 uur

• 02/05: We bezoeken twee locaties in 
Meerle en leggen we de focus op uw 
energieverbruik:
o Vanaf 12.45 uur staan we op het 

LDC te Meerle(Ulicotenseweg 2)
o Vanaf 19.00 uur bezoeken we de 

Burgemeester Van Nuetenstraat

• 03/05: We komen langs bij deBor-
selhoeve in Minderhout vanaf 19.00 
uur

• 08/05: We staan op het Kerkveld in 
Wortel vanaf 19.00 uur

• 15/05: We komen u informeren in de 
Driehoeksstraat in Meer vanaf 19.00 
uur

• 17/05: Fabrik Elentrik bezoekt Meer-
sel Dreef op het Paterswiel
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Lezing over geothermie en 
groene warmte
Op donderdag 17 mei

Groene warmte wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen, 
zoals een warmtepomp, een zonneboiler of uit de grond via diepe 
geothermie. Geothermie of aardwarmte is onafhankelijk van externe 
omstandigheden, zoals het weer of het seizoen. Via een warmtenet ge-
raakt de warmte tot bij u. In Industriezone De Kluis wordt momenteel 
zo’n warmtenet aangelegd.

Wat is geothermie juist? Geert De Meyer van de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoekverkent de wondere wereld ervan graag sa-
men met u op een begrijpbare manier.
Lezing op donderdag 17 mei om 19.00 uur in de hoofdbibliotheek, Lin-
dendreef 1b – gratis - inschrijven aan de bibbalie of via https://www.
hoogstraten.be/vormingbib

Lezing over nationale parken 
van Zuidwest-Amerika
“Een reis door steengeworden tijd”

Reisjournalist Jonathan Vandevoorde neemt u mee op een trip langs 
bekende nationale parken van Zuidwest-Amerika, zoals Grand Canyon, 
Zion, BryceCanyon, Arches, Capitol Reef en Canyonlands. Ook de Na-
vajo-indianen met ‘hun’ AntelopeCanyon en Monument Valley komen 
aan bod. 
De avond wordt gevuld met prachtige foto’s, timelapse- en dronevi-
deo’s van immense canyons, van eindeloze woestijnvlaktes en impo-
sante tafelbergen, overgoten met een smakelijke saus van anekdotes 
en indianenverhalen. 
Lezing op woensdag 23 mei om 19.30 uur in de hoofdbibliotheek, Lin-
dendreef 1b – 3 euro–inschrijven aan de bibbalie of via https://www.
hoogstraten.be/vormingbib

Tuinieren, 
opvoeden 
en sporten

Kriebelt het bij u ook om in de tuin aan de slag 
te gaan? Zoekt u opvoedkundige informatie? 
Of bent u helemaal in de ban van sport, met 
de Giro en het WK voetbal in het vooruitzicht?

Dan vindt u alle informatie hierover voortaan 
veel eenvoudiger in de BiB, dankzij het ZIZO-
systeem. In januari zijn we gestart met de 
omzetting. De voorbije maand waren de boe-
ken rond tuinieren, opvoeden en sporten aan 
de beurt. U vindt deze werken nu veel een-
voudiger dankzij het etiket met het pictogram 
en de verwoording van de rubriek.

Want zeg nu zelf, “Wielrennen” is toch veel 
duidelijker dan 618.54.

Sluitingsdagen BiB in mei
Dinsdag 1 mei, donderdag 10 meien maandag 21 mei

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei bent u wel van harte welkom. 
Wij maken dus geen brug.
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Kom eens langs in LDC STEDE AKKERS MEERLE
Heeft u graag sociaal contact, zoekt u ontspanning of zit u met een vraag over hulp- en dienstver-
lening? Dan bent u hartelijk welkom in het lokaal dienstencentrum Stede Akkers in Meerle. Het 
maakt niet uit waar u woont of hoe oud u ook bent. 
Een enthousiaste ploeg vrijwilligers vangt u op 
in het Chirogebouw aan de Ulicotenseweg. 

Nog niet helemaal overtuigd om langs te komen? Na het lezen van de getuigenissen van 
deze vaste bezoekers smelten al uw twijfels als sneeuw voor de zon:

Gusta Govaerts (77 jaar)

“Als kapster hier in Meerle zag 
ik veel gezichten. Dat veranderde na het verlies 
van mijn partner Wim. Het duurde lang om het 
verdriet te verwerken en in die periode verloor ik 
veel contacten. Sinds ik naar het dorpsrestau-
rant kom, ben ik terug onder de mensen en ben 

ik weer actiever.“

• Elke woensdag van 12 uur tot 13 uur 
wordt tijdens het dorpsrestaurant een 
middagmaal met drie gangen opge-
diend aan 6,20 euro. Reserveren doet 
u uiterlijk de woensdag voordien tot 
16.00 uur bij het onthaal van Stede Ak-
kers in Meerle of Hoogstraten. 

• Op dinsdag- en woensdagvoormiddag 
bent u welkom tijdens dekoffiekrant. 
U kaneen krant of tijdschrift lezen of 
gezellig praten met dorpsgenoten. De 
koffie en thee staan klaar.

• Op woensdagnamiddag is de cafetaria 
geopend en kan u aan allerlei activi-
teiten meedoen. U kan natuurlijk ook 
gewoon komen babbelen of de krant 
lezen.

Karel Pauwels (91 jaar)

“Mijn vrouw en ik waren blij om te lezen over 
het nieuwe aanbod van dienstencentrum Stede 
Akkers in Meerle. Het helpt mensen om langer 
thuis te kunnen blijven wonen. Mijn vrouw en 
ik kunnen ons eigen potje nog wel koken, maar 
steunen dit initiatief graag. Daarom komen we 

een paar keer per maand eten in het 
dorpsrestaurant.”

Paula Vorsselmans (75 jaar)

“Ik heb ruim 35 jaar voor mijn zieke man Jos 
gezorgd. Toen had ik weinig tijd voor sociaal contact 
buiten mijn naaste leefomgeving. Nu ik naar het 
lokaal dienstencentrum kom, ben ik wat uit mijn 
isolement geraakt. Ik leer nieuwe mensen kennen en 

blijf op de hoogte van het dorpsnieuws.
En bovendien wordt er in het 

dorpsrestaurant lekker gekookt.”

ONS AANBOD
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Drie campagnes
Herkent u nog onze slogan 
“Je hoeft niet zat te zijn om 
zot te doen!”? Deze pikken 
we opnieuw op. Zo willen 
we iedereen aanzetten om 
verstandig met alcohol om 
te gaan. Alcoholgebruik is 
heel vanzelfsprekend in 
onze samenleving. “Het 
hoort erbij”, hoor je wel 
eens zeggen. Maar dikwijls 
staat menonvoldoende stil 
bij de risico’s en gevaren er-
van. Vooral de gevolgen van 
alcoholgebruik op jonge 
leeftijd worden fel onder-
schat.

Wist je dat?
Heel wat jongeren denken dat bijna de helft van de scholieren tussen 12 en 18 jaar wel 
eens rookt. Uit onderzoek door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, 
waar ook de Hoogstraatse middelbare scholen aan deelnamen, blijkt dit aantal veel 
lager te liggen. Zo heeft 76% van de Hoogstraatse scholieren nog nooit gerookt. En bij 
de leerlingen uit het eerste en tweede middelbaar is dat zelfs meer dan 90%.”

Meer info:
• www.tabakstop.be | www.drughulp.be | www.alcoholhulp.be 
• JAC - CAW De Kempen | 0474 34 41 51 | www.jacdekempen.be 
• De Meander - CGG Kempen | 014 41 09 67
• De Opvoedingswinkel |03 633 98 95 |www.opvoedingswinkelhoogstraten.be

Tabak, alcohol en drugs? Gebruik je gezond verstand!
Binnenkort verschijnt een nieuwe informatiecampagne over tabak, alcohol en drugs in het straatbeeld. Er worden 
spandoeken gehangen in de dorpskernen en bij grote evenementen. In de scholen komen affiches. Aan de lokale 
horeca worden bierkaartjes met slogans aangeboden.
De sportclubs en jeugdverenigingen gaan we informeren overreeds bestaande vormen van ondersteuning zoals bv. 
de ‘Feest Wijzer’. Op onze facebookpagina zullen we ook geregeld tips plaatsen over hoe u ook plezier kan maken 
zonder tabak, alcohol of drugs. Bijvoorbeeld hoe u alcoholvrije cocktails kan maken. Wij werken hiervoor samen 
met onze horecaondernemingen en verenigingen en zullen hun goede voorbeelden bekendmaken. Voor jongeren 
van 14 tot 16 jaar loopt er momenteel reeds een training ‘assertiviteit’ van het Jeugd Advies Centrum (JAC). Zo leren 
ze beter nee zeggen tegen groepsdruk.

Dat ook roken ongezond is 
hoeven we u intussen niet 
meer te vertellen. Er zit-
ten ongeveer 7.000 chemi-
sche stoffen in tabaksrook, 
waarvan velen giftig zijn. 
Daarnaast overschatten veel 
jongeren het gebruik van 
tabak, alcohol en drugs in 
hun leeftijdsgroep. Hiermee 
praten zij soms hun eigen 
gebruik goed. Dit willen we 
tegengaan. Een sigaret ro-
ken of een pintje drinken op 
13 of 14 jaar is niet iets ‘wat 
alle anderen ook doen’. Inte-
gendeel.

De campagne “Je hoeft niet 
high te zijn om hip te doen!” 
waarschuwt voor de geva-
ren van druggebruik. Geluk-
kig neemt slechts een min-
derheid van de bevolking 
drugs. Toch horen we wel 
eens uitspraken als “Het 
hoort bij het uitgaan” of “Ik 
gebruik niet zo vaak, dus 
word ik toch niet verslaafd”. 
Fout, want ook eenmalig ge-
bruik kan ernstige gevolgen 
hebben. Bij een overdosis 
kan men bijvoorbeeld zelfs 
in coma raken.Wie geen ri-
sico’s wil nemen met drugs, 
gebruikt ze beter niet
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Steun de 
tornado-slachtoffers 
in Za-Kpota
Het dorp Kpakpamè in het uiterste noorden van Za-Kpota (Benin) 
werd getroffen door een tornado. Eén kind kwam om het leven, 
velen raakten gewond en van talloze huizen werden de daken 
afgerukt. Om de slachtoffers van de tornado te steunen, maakt 
Hoogstraten ¼ van het jaarlijkse bedrag voor hulp bij rampen vrij 
(2.300 euro). Het stadsbestuur roept haar inwoners op om hun 
steentje bij te dragen.

Als iedere Hoogstratenaar 1 euro schenkt, zorgen we er samen 
voor dat 150 gezinnen weer een dak boven het hoofd hebben en 
dat er meer dan 1.000 kinderen weer les kunnen volgen in veilige 
klaslokalen. De Hoogstratenaren kunnen kleingeld doneren in de 
collectebussen in de stedelijke gebouwen, de bibliotheken en di-
verse winkels. Of ze kunnen storten op het rekeningnummer van 
de Mondiale Raad: BE68 0012 0658 6434.

Eind mei komt een delegatie van ambtenaren uit Za-Kpota in 
Hoogstraten op bezoek. Het zou fijn zijn als we aan deze verte-
genwoordigers een mooi geldbedrag ter beschikking zouden 
kunnen stellen om de gevolgen van de tornado te verhelpen.

Hoogstraten en Za-Kpota
bouwen verder aan een betere toekomst
Bij een ramp kan je niet afzijdig blijven. De kern van onze sa-
menwerking blijft echter de verbetering van de werking van de 
gemeentelijke diensten van Za-Kpota en de versterking van de lo-
kale economie. Hoogstraten maakt hiervoor jaarlijks een bedrag 
van 56.000 euro vrij. De noden zijn echter groot in Za-Kpota en bij 
elke actie die we opzetten komen nieuwe vragen boven. Samen 
met Za-Kpota bekijken we hoe zij en wij bijkomende middelen 
kunnen vinden. 

Ook uw financiële steun is welkom voor reeds lopende projec-
ten die de levenskwaliteit van de inwoners van Za-Kpota kunnen 
verbeteren. Zo zoeken we 33.000 euro voor het boren van water-
putten in drie scholen, 10.000 euro voor een kleinschalige ver-
werkingseenheid van sinaasappelen en ander fruit in sappen en 
8.750 euro voor omheiningen van schooltuinen.

Jongeren 
leren van elkaar
U las in vorig Info’zine dat acht Hoog-
straatse jongeren op inleefreis gaan. Dit 
doen ze niet alleen, maar met acht jonge-
ren uit Za- Kpota. Samen wisselen ze cul-
tuur en vrije tijd, leef-en eetgewoontes, 
… uit. Daarvoor hebben ze een Whats 
App-groepje gemaakt waardoor ze voort-
durend met elkaar in verbinding staan.  
Samen gaan ze straks toneel spelen voor 
de kinderen van Za-Kpota en draaien ze 
mee in het plaatselijke OCMW.

Deze Hoogstraatse jongeren bereiden 
zich volop voor op hun trip en zamelen 
daarvoor fondsen in. Zo hebben zij op 
de mondiale markt gestaan, hielpen zij 
op een babyborrel, organiseren ze een 
spaghettiavond op 19 mei en lopen ze 
mee met de stratenloop. Organiseert u 
zelf een feestje en zoekt u helpende han-
den? Meer informatie bij kaat.nobelen@
hoogstraten.been op de website www.
hoogstraten.be/jongereninleefreis.
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De broers Bram, Ruud en Simon Lenaerts 
zullen de brasserie gaan uitbaten. De drie 
broers zijn ook de eigenaars van waters-
kibaan Goodlife Cable Park, dat vlak naast 
De Mosten is gelegen. Hun vader Jos is met 
de vzw Buitenspel, dat teambuildings en 
schoolreizen organiseert, ook al tien jaar op 
De Mosten bezig.
Het trio heeft grote plannen. Ze willen op 
De Mosten een totaalpakket aanbieden, dat 
focust op het familiale en groene karakter 
van De Mosten. Dé attractiepool moet een 
indrukwekkend klimpark worden aan de 
voorkant van het domein naast de brasserie. 
Verder komt er een kinderzone, een uitbrei-
ding en verbetering van de speeltuin en een 
strandbar, die in de speeltuin wordt geïn-
tegreerd.De klantvriendelijkheid gaat sterk 
verbeteren, omdat de brasserie verschil-
lende zones zal tellen, ingedeeld op maat 
van de klant.  Bij het klimpark kunnen toe-
schouwers op een mooi terras de klimmers 
volgen. En bij de zwemvijver installeert men 
een chill-outzone met picknicktafels. 

Eerst worden echter alle krachten ingezet om 
de brasserie zo snel mogelijk te heropenen. 
Reeds vanaf 1 mei zullen de bezoekers van 
De Mosten op het terras drankjes kunnen 
verkrijgen. Op het einde van de maand mei 
zal ook de vernieuwde brasserie de deuren 
openen. Het wordt een vlot toegankelijke 

en laagdrempelige zaak. Geen restaurant, 
maar een ‘treehouse’, waar je kan genieten 
van een simpele snack, een eenvoudige sa-
lade of een spaghetti. 

De uitbating van de zwemvijver en de speel-
tuin blijft de stad Hoogstraten zelf run-
nen. De plannen voor een kampplaats voor 
jeugdverenigingen worden verder ontwik-
keld, men voorziet onder andere een nieuw 
sanitair blok.

Het mooiste recreatiepark van de Kempen 
Nieuwe uitbaters voor horecagedeelte van De Mosten
Vanaf 1 mei is recreatiedomein De Mosten weer volop in bedrijf. Het park zal 
dan weer open zijn op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen. Er zal 
ook gelegenheid zijn tot het nuttigen van een drankje, want het stadsbestuur 
heeft een nieuwe concessiehouder aangesteld voor de horeca in De Mosten.

Openingsuren De Mosten
• Tussenseizoen (1 mei tot de voorlaatste week van juni):

o zwemvijver toegankelijk op woensdag, zaterdag, zondag en 
feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur (u betaalt aan de kassa)

o op de andere dagen is het omheinde gedeelte van het recre-
atiedomein gratis toegankelijk 

 (maar kan er niet gezwommen worden)
• Hoogseizoen 
 (laatste volle week van juni tot en met 31 augustus)

o zwemvijver elke dag toegankelijk van 10.00 tot 18.00 uur 
 (u betaalt aan de kassa). 

Tarieven De Mosten
0 - 3 jaar     gratis
4 - 13 jaar, 60+ en personen met een handicap € 2
Inwoner van Hoogstraten (op vertoon paspoort) € 3
Niet-inwoner van Hoogstraten   € 4



TERUG
blik

1. Wendy Van den Broeck heeft de prijsvraag gewonnen van de RTV-reportage ‘Hallo Zomer’, die vorig jaar de ganse zomer 
werd vertoond. Ze genoot van een fijn weekendje Hoogstraten met een gesmaakt verblijf in één van de HoogstraatseB&B’s. 
Ook volgende zomer komen de Hoogstraatse toeristische troeven aan bod op RTV. - 2. Maart was Jeugdboekenmaand in de 
BiB. Onmogelijk te ontkomen dus aan activiteiten rond jeugdboeken. De leerlingen van het IKO zorgden voor een aangepaste 
inkleding van de jeugdafdeling in de hoofdbib. - 3. Van 14 tot 21 april liep de opruimactie ‘Proper Hoogstraten’. Talrijke vrijwilli-
gers ruimden zwerfvuil op. De ‘opbrengst’ van de actie werd samengebracht op het Begijnhof tijdens ‘Welkom in Hoogstraten’, 
de officiële opening van het toeristisch seizoen. - 4. Het Hoogstraatse vakantie-aanbod tijdens de Paasvakantie liep weer als 
een trein. Er waren meer uitstappen dan voorgaande jaren en die raakten probleemloos uitverkocht. Ook de andere Vlieg-UiT 
activiteiten zaten vol.  - 5. Om de fietsveiligheid in de buurt van het Van Aertselaerplein te bevorderen heeft het stadsbestuur 
fietssuggestiestroken laten aanbrengen. Tevens is op deze plaats een inhaalverbod ingesteld. De heraanleg van het plein is 
ondertussen afgerond. - 6. Samen met de kerkfabriek en de Beiaardvrienden bracht het stadsbestuur een bezoek aan klok-
kengieterij Eijsbouts in Asten om de gieting bij te wonen van de nieuwe basklokken van de beiaard. Ook interesse voor een 
bezoekje aan de klokkengieterij? Stuur een mailtje naar cultuur@hoogstraten.be. Misschien hoort u bij de gelukkigen die 
worden uitgeloot voor een exclusieve bezichtiging.
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Winnaar fotowedstrijd
Hij wint een cadeaubon van Toerisme Hoogstraten. 
Proficiat!

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor xxxx 2018 naar de communi-
catiedienst van Hoogstraten: communicatie@hoog-
straten.be. U mag maximum één e-mail per gezin 
insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschul-
dige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO
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Nieuwe folder
We ontwikkelden een nieuwe kleurrijke fol-
der, die bestaat uit twee delen: een infor-
matiekrant voor de ouders en een scheur-
kalender voor de kinderen. 
In de informatiekrant vinden de ouders 
een overzicht terug van alle activiteiten in 
de vakantie en tevens ook alle nodige info 
over inschrijvingen, fiscale attesten, enz. 
De scheurkalender is bedoeld voor uw kind. 
Symbolen vertellen hem/haar wat voor een 
activiteit het is en toont leuke foto’s van de 
activiteiten. Ook de weekenddagen zijn ge-
vuld, zo is zaterdag ‘schaterdag’ geworden 
met grappige moppen. Op zondag worden 
er tips gegeven voor het hele gezin onder 
de noemer #Vakantietip. 

Zomervakantie, wat een planning! 
Tijdens de zomervakantie organiseert het 
Stadsbestuur dagkampen, speelplein-
werking en Vlieg-UiT activiteiten. Een kort 
overzicht: 

Vlieg-UiT
We willen meer inzetten op volledige dag-
activiteiten, daarom tellen we enkele ac-
tiviteiten minder dan voorgaande jaren. 
Maar een leuke vrijetijdsbesteding voor elk 
kind blijft een prioriteit. Hier vallen ook de 
tieners onder! 

Speelpleinwerking
De speelpleinwerking gaat – net zoals de 
vorige jaren - door in de gemeentelijke 
basisschool van Hoogstraten. Elke week 
heeft een bepaald thema, elke dag krijgt 
een subthema. Kinderen die zich graag ver-
kleden in het gekozen thema, moeten zich 
zeker niet inhouden! 
We organiseren ook een mobiel speelplein 
doorheen gans Hoogstraten. De speelda-

gen zijn op 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27 en 30 
augustus. 

Dagkampen
Tijdens de zomer organiseert de stad in sa-
menwerking met Play & Sport tal van crea-, 
sport- en kleuterstages. De sportstages vin-
den plaats in de sporthal van VITO (ingang 
via de Karel Boomstraat). De crea- en kleu-
terstages vinden plaats in het Stekelbees-
lokaal van Meer (Terbeeksestraat 6). 
Daarnaast organiseren ook onze Hoog-
straatse verenigingen kampen in hun eigen 
club. Zo zijn er ook dit jaar weer tenniskam-
pen. 

 Vakantie in Hoogstraten! 
Een vakantiegevoel voor elk kind! 
Onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’ bundelen wij het opvang – en vrije-
tijdsaanbod van de stad Hoogstraten voor kinderen en jongeren tussen 3 en 
15 jaar. Samen met de animatoren en externe organisatoren streven wij naar 
een TOP vakantie-gevoel voor elk kind. Deze zomer bieden we kinderen en 
jongeren een leuke tijd aan via Vlieg-UiT, de speelpleinwerking en diverse 

Meer info:
Dienst cultuur en vrijetijd Hoogstraten | 03 340 19 78 |vlieg@hoogstraten.be

www.hoogstraten.be/vlieg-hoogstraten

Zomervakantie 
in Hoogstraten

Activiteiten 
kalender 
voor klein en 

iets groter.

01/07 
tot en met 

31/08
2018

inschrijvingen
starten op

23 april 2018
om 18:00 uur

www.hoogstraten.be/Vlieg-Hoogstraten
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Wachtdiensten
Dokters   014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969  
Apothekers 0903 99 000

Zitdagen
-  Huisbezoekenteam - medewerker oude-

ren: 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 03 340 19 11
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

infozine’

Heb jij de schildermicrobe en vind je het fijn om kwaliteitsschilder-
werk af te leveren? Wil je bijdragen aan een optimale 
dienstverlening voor de inwoners van Hoogstraten?

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 assistent - schilder
Voor stad en OCMW-Hoogstraten.

(niveau D1-D2-D3)

Functie
Als technisch assistent schilder voer je schilderwerken uit aan de 
gemeentelijke gebouwen (administratieve gebouwen, scholen, bi-
bliotheek, woonzorgcentrum, …) en patrimonium, zowel binnen als 
buiten. Je werkt mee aan een kwaliteitsvol resultaat van de schilder-
werken en draagt bij aan de goede werking en het positief imago 
van de stad Hoogstraten..

Profiel
- Kennis van eigenschappen van verven.
- Kennis van beschermings- en afwerkingstechnieken.
- Kennis van de eigenschappen van allerlei ondergronden.
- Kennis van vakterminologie rond schilderwerkzaamheden.
- Basiskennis van gebruik kleurkaart.
- Basiskennis van meet- en beoordelingsmethoden.
- Basiskennis van ergonomie.

Aanbod
Een voltijds contract van onbepaalde duur (38/38ste)
De aanvangswedde bedraagt 1.854,68 euro bruto per maand. Dit 
bedrag kan verhoogd worden als je relevante ervaring bewijst.
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 30 april 2018 
een 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 vind je op www.hoogstraten.be.

Hoogstraten
stadsbestuur

vacature



28-29 april 
5-6 mei

van 10.00 
tot 17.00 uur

Vernissage 
28 april
van 18.00 
tot 22 uur

Meer dan 50 
kunstenaars

www.hoogstraten.be/WAK

in het 
voormalig 
rusthuis
Heilig 
Bloedlaan 250
Hoogstraten


