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Voorwoord...
Beste lezer,

De toekenning van het label ‘Kindvriendelijke Stad’ is
een mijlpaal, maar geen eindpunt. We mogen nu zes
jaar dat label voeren. Het is een motivatie om verder
te werken aan ons langetermijnproject om voortdurend in contact te treden met kinderen en jongeren
en hen te betrekken bij het bestuur. Niet slechts af en
toe, als het om jeugdzaken gaat, maar altijd en overal, ook als het gaat om zaken als mobiliteit, arbeid,
veiligheid, noem maar op.

is goed voor iedereen: ook voor volwassenen, voor
mensen met een beperking, voor zwakke weggebruikers, voor senioren, voor iedereen. Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep in onze samenleving.
Als we vanuit hun standpunt vertrekken, staan we
vanzelf meer stil bij andere kwetsbare groepen. Kinderen zijn dus een goede barometer voor een hele
samenleving. Daarom gaan we ervoor zorgen dat de
aandacht voor jongeren in elk beleidsdomein één
van de toetsstenen is. Dat is volgens ons het middel
om onze stad voor alle inwoners nog aangenamer,
veiliger en warmer te maken.
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 een frisse kijk op zaken en laten
zich vooral nog niet inperken door praktische bezwaren. Ze laten ons weer dromen en wie kan blijven
dromen durft verder te springen. Als wij ons beleid
dus uitstippelen in samenwerking met onze kinderen
en jongeren, maken we wetten en maatregelen die
duurzamer zijn en meer gericht op de lange termijn.
Dingen die onmogelijk leken, worden misschien toch
mogelijk…
In naam van het ganse stadsbestuur wens ik u een
deugddoende vakantie.
Uw burgemeester,
Tinne Rombouts

Tinnes Tip

Burgemeester Tinne Rombouts, Sara Driesen van de jeugddienst
en haar dochtertje Mona Lenaerts, één van onze jongste Hoogstratenaren.

Waarom doen wij dit? Kent u het gezegde ‘een beleid
dat goed is voor kinderen, is gunstig voor de hele
gemeenschap’? Het stadsbestuur is daar rotsvast van
overtuigd. Een beleid dat vriendelijk is voor kinderen,

Dromen en durv
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100% gerecycleerd papier

Ik heb goed nieuws voor u. Zeer goed nieuws zelfs.
De stad Hoogstraten heeft op 17 juni uit de handen
van onze minister van Jeugd, Sven Gatz, het label
‘Kindvriendelijke Stad’ mogen ontvangen. Dit is een
enorme erkenning voor het stadsbestuur en alle medewerkers van stad en OCMW die – in samenwerking
met heel wat burgers en verenigingen – enorm veel
werk hebben gestoken in het samenstellen van een
overtuigend dossier. Het was hartverwarmend om het
enthousiasme mee te kunnen maken waarmee onze
collega’s samen met u dit project hebben aangepakt.

kindvriendelijk Hoogstraten

Hoogstraten is een kindvriendelijke stad
Het label ‘kindvriendelijke stad’ wordt toekend aan 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. In 2018 hebben 8
Vlaamse gemeentes het label ontvangen.
seizoen mochten kinderen hun ‘droomstraat’ tekenen.
o Kinderen namen deel aan toneelworkshops om eventueel pestgedrag te bespreken en hun weerbaarheid te verhogen.
Dit vond de jury sterk in het dossier van
Hoogstraten:
• De visie rond de kinderrechten is gekoppeld aan de Sustainable Development
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
• Zo goed als alle jeugdverenigingen
van Hoogstraten waren betrokken. De
jeugdraad bedacht zelf thema’s, nam deel
aan de organisatie en informeerde zelf andere jongeren.
• Het stadsbestuur werkte samen met heel
wat partners. Zo werd o.a. De Lijn betrokken bij het thema ‘pesten’.
• De stad heeft heel wat acties opgezet met
een heel brede opzet, waarbij ook goede
meetinstrumenten worden gehanteerd:
o In het project ‘School-Straten’ werden
kinderen bevraagd over bewegingsvrijheid en veiligheid in de schoolomgeving
en werden proefprojecten gelanceerd.
o Tijdens de opening van het toeristisch

Hoe kan Hoogstraten
kindvriendelijk zijn?
Wij hebben ons geëngageerd om in de
komende zes jaar een heleboel ambities
waar te maken op het gebied van inspraak
van kinderen en jongeren. Op alle vlakken
(onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpverlening, gezondheid, milieu,
ontspanning, sport, enz.) gaan we hen hun
zegje geven. Het stadsbestuur gaat dus een
inspraakmodel ontwikkelen dat die voortdurende wisselwerking met kinderen en jongeren garandeert.
Onderstaand schema toont welke doelstellingen Hoogstraten zich heeft gesteld i.v.m.
het label ‘kindvriendelijke stad’. Over de
concrete acties verneemt u meer in volgende
edities van Info’zine.
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verkeer

Het nieuwe Van Aertselaerplein De buren
De ingrijpende werken aan het Van Aertselaerplein zijn bijna voltooid. De
troosteloze betonnen vlakte van vroeger is omgevormd tot een plein waar
verschillende functies met elkaar worden gecombineerd. Met behulp van
een studiebureau konden de wensen van buurtbewoners, handelaars en
busreizigers met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Er werden
goede afspraken gemaakt met De Lijn over de bushalte en met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) over de N14.
Wat is er vernieuwd?
• Langs de N14 ter hoogte van het Van Aertselaerplein liggen nu brede fietssuggestiestroken die aansluiten op de bestaande
fietspaden op de Vrijheid en de Van Aertselaerstraat.
• De bushalte staat dichter bij de straat. De
lijnbussen stoppen voortaan op de openbare weg om de passagiers te laten in- of
uitstappen. De bus moet dus niet – zoals
vroeger – telkens in het verkeer invoegen.
• De uitrit aan de schuine kant van het plein
is aangepast, zodat de automobilisten
een duidelijker zicht hebben op verkeer.
Ze kunnen nog steeds op het plein draaien
en weer richting centrum rijden, maar op
een veiligere manier.
• De bushalte is veel beter bereikbaar vanaf
het plein, ook voor mensen die slecht ter
been zijn. Voor busreizigers is het gemakkelijker om op de bus te stappen, omdat
er geen niveauverschil is tussen het perron en de bus.
• Er is een nieuw zebrapad aangelegd dat

de bushalte beter bereikbaar maakt.
• Er zijn parkeerplaatsen voor lang parkeren
en parkeerplaatsen waar de parkeerschijfmoet gebruikt worden.
• Het Van Aertselaerplein heeft een groener
karakter gekregen door de aanplanting
van bomen en plantenbakken.
• Rond het plein geldt een tonnagebeperking, waardoor vrachtwagens worden geweerd.

Wat moet er nog gebeuren?
• De technische dienst van de stad heeft
mooie zitbanken ontworpen die ten laatste in juli op het plein worden geplaatst.
• De fietsenstalling achter café De Wachtzaal wordt helemaal vernieuwd.

Wat denken zij ervan?
Emmy Versmissen, bewoonster
van residentie Van Aertselaer,
is tevreden. “De werken zijn
netjes en zonder veel hinder
uitgevoerd. Op de infoavond
in het stadhuis had ik voorgesteld om de parkeerplaatsen
goed zichtbaar te maken en dat
hebben ze keurig gedaan door
een andere kleur klinker te gebruiken.
Dankzij de parkeerplaatsen
met gebruik van parkeerkaart
is er in de praktijk meer parkeergelegenheid dan vroeger.”
Emmy is blij met de fietssuggestiestroken en het inhaalverbod ter hoogte van het Van
Aertselaerplein: “De auto’s
blijven nu achter de fietsers,
merk ik, dat vind ik veel veiliger. Er is ook meer groen dan
vroeger.”

warmtenet

De Kluis wordt een
innovatief en duurzaam bedrijventerrein
De eindmeet is stilaan in zicht voor de uitbreiding van De Kluis. Dit nieuwe terrein met een nettooppervlakte van 42 ha wordt het goede voorbeeld van een duurzaam bedrijventerrein. Het zal
het eerste bedrijventerrein in Vlaanderen zijn waar een warmtenet wordt geïnstalleerd, op uitdrukkelijk verzoek van de stad Hoogstraten. Dat betekent dat er in de toekomst duurzame energiebronnen zullen worden gebruikt.
Volgens de planning is het bedrijventerrein
klaar in de loop van 2019 en zullen de eerste bedrijven hun activiteiten op de uitbreiding van De Kluis kunnen beginnen in 2020.
Het terrein wordt aangelegd door het IOK.
Het is een langdurig proces geweest, want
de goedkeuring van het Provinciaal Uitvoeringsplan voor De Kluis dateert al van 2007.

Warmtenet
Complex maar zeer vernieuwend is de aanleg van een warmtenet. Dat gebeurt door
netbeheerder Eandis. Waarom heeft Hoogstraten gevraagd om hier een warmtenet te
plaatsen? Omdat een warmtenet toelaat om
te werken met het warme water uit de diepe
ondergrond. Dat noemt men diepe geothermie. Hierdoor kan de CO2-uitstoot van het
energieverbruik van de bedrijven worden teruggedrongen. Op korte termijn zal nog worden gewerkt met aardgas, maar op lange termijn wil men warm water uit de ondergrond
kunnen oppompen. 75% van het nieuwe
terrein zal enkel met een warmtenet worden
uitgerust. Op 25% van het terrein wordt een
dubbelnet voorzien met langs de ene kant
warm water en langs de andere kant ook gas
voor die bedrijven die zeer hoge temperatu-

ren nodig hebben in hun productieproces.
De ondergrond is geschikt voor een geothermische centrale, maar dat kan alleen
maar worden uitgebouwd als nog veel meer
klanten worden gevonden voor het warme
water uit de ondergrond, een veelvoud van
de warmte die het industrieterrein nodig
heeft. Om dit te realiseren werkt de stad een
warmteplan uit: alle huidige en toekomstige
warmtevragen worden in kaart gebracht en
voor nieuwe verkavelingen wordt steeds bekekent of ze kunnen worden uitgerust met
een warmtenet.

Veel belangstelling
Hoewel de werken pas in het najaar
van 2019 starten, heeft IOK momenteel maar liefst 45 aanvragen in behandeling, overwegend van bedrijven
uit Hoogstraten en de aanpalende
gemeenten. Samen gaat het over 28
ha, goed voor 800 arbeidsplaatsen.
Als deze trend zich doorzet, komen
er binnen het gebied mogelijks meer
dan 1.100 mensen werken. Opvallend
is dat 20 bedrijven, dus een kleine
helft van het aantal geïnteresseerden,
thuishoort in de bouwsector. De kwaliteit van het bedrijventerrein wordt
op peil gehouden door aan bedrijventerreinmanagement (BTM) te doen,
d.w.z. dat de aanwezige bedrijven
gezamenlijk het groenbeheer (groene
buffers, waterpartijen, baangrachten
en bermen) zullen coördineren.
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berichten

Zonnepanelen op uw
dak, een goed idee!
Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer zijn en u moet betalen om elektriciteit
op het net te plaatsen? Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald en de elektriciteitsprijs
is opnieuw gestegen. Een goed moment om te bekijken of uw woning geschikt is voor zonnepanelen.
Wilt u graag een berekening? Hiervoor kan u een afspraak maken met Carolien Ruts, de huisbezoeker
wonen. Tijdens een persoonlijke afspraak kan worden bekeken of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en we bekijken welke installatie u nodig heeft.
U kan deze vragen ook stellen wanneer wij in de
buurt zijn met Fabrik Elentrik, ons rijdend energiecafé:
• Op 3 juli staan we in Hoogstraten op de Heidries
(19.00 tot 21.00 uur).
• Op 4 juli bezoeken we de Kapeldreef in Minderhout (19.00 tot 21.00 uur).
• Op zondagnamiddag 5 augustus staan we met Fabrik Elentrik op Meermarkt te Meer.
• Op woensdagnamiddag 8 augustus geven we advies bij het LDC te Meerle.
• Op donderdagnamiddag 9 augustus staan we in
de kuip te Minderhoutdorp.
• We geven ook advies bij het zwembad van Hoogstraten op 14 augustus van 13.30 tot 16.00 uur.
Wilt u graag een bezoek aan uw vereniging, gebuurte of dorpskern, twijfel niet ons te contacteren voor
een Fabrik Elentrik-avond of -middag op uw maat.
Dat kan door te mailen naar carolien.ruts@hoogstraten.be.

Meedoen aan de verkiezingen als niet-Belg
Op 14 oktober 2018 worden de gemeentelijke en provinciale verkiezingen georganiseerd. Bent u een niet-Belgische
burger van onze stad? Registreer u dan als kiezer en laat uw stem gelden.
Wat moet u als niet-Belgische burger doen om te mogen stemmen?
Dien in het stadhuis (bij de dienst burgerzaken) vóór 1 augustus 2018 een schriftelijke aanvraag in. Als u aan de kiesvoorwaarden beantwoordt, deelt het college van burgemeester en schepenen u per brief mee dat u ingeschreven bent
op de kiezerslijst. Let op: als u bent opgenomen op de kiezerslijst, bent u ook verplicht om te gaan stemmen.
Meer info:
Dienst burgerzaken | 03 340 19 11 | bevolking@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be/verkiezingen2018
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Op zoek naar
toekomstige
werknemer(s) ?
Op woensdag 19 september organiseren VDAB,
Unizo, Voka Mechelen-Kempen en de gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel een
algemene jobbeurs in Gemeenschapscentrum
Hoogstraten (Rabboenizaal, Spijker).
Bent u werkgever en bent u dit najaar op zoek
naar één of meer werknemers, meld u dan snel
aan via www.hoogstraten.be/jobbeurs.
Het aantal standplaatsen is beperkt. Hebt u
nog onvoldoende zicht op uw nood aan (bijkomend) personeel, dan kan u die dag ook een
beroep doen op mensen van de jobbeurs voor
raad en daad. Er bestaan immers tal van subsidiemogelijkheden of RSZ-kortingen, waarop
u een beroep kan doen als ondernemer. Er zal
ook een toelichting worden gegeven over de
nieuwe regeling Individuele beroepsopleiding
(IBO) en Werkplekleren die vanaf september
starten.
De deadline voor uw inschrijving is 15 juli 2018.
Meer info:
Dienst lokale economie | 03 340 19 83
economie@hoogstraten.be

Hoogstraten
gaat door met
’t Gastenhuys
Het stadsbestuur blijft bij zijn plannen om het oude rusthuis af te
breken en te vervangen door een nieuwbouw. Daarom wordt beroep aangetekend tegen de weigering van de stedenbouwkundig
ambtenaar voor de bouwvergunning. De stad wil aan haar burgers
een volledig en kwalitatief zorgaanbod aanbieden in een gebouw
dat zowel qua energiezuinigheid als qua comfort aan de hoogste
normen beantwoordt. Naar de mening van diverse geraadpleegde
architecten kan dat niet in het oude rusthuis, ook als het wordt gerenoveerd. Mits de nodige verduidelijkingen en extra studies is het
stadsbestuur ervan overtuigd dat de dienst stedenbouw alsnog de
bouwvergunning voor de nieuwbouw zal goedkeuren.
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gezondheid
Wat te doen bij warm weer?
De Vlaamse overheid en het stadsbestuur van Hoogstraten vragen iedereen om zich voor te bereiden op
warm weer en extra waakzaam te zijn. Kent u alleenstaande senioren of zieken? Ga op warme dagen eens
kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Help jonge kinderen om voldoende te
drinken. Hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste tekenen zijn van ernstige problemen. Voelt u zich
niet lekker op een heel warme dag? Drink meteen meer water, zoek een koele plek op en rust. Bel onmiddellijk uw dokter als u twijfelt.

Meer info: www.warmedagen.be

stedenband

Za-Kpota op bezoek in Hoogstraten

Tijdens de Heilig Bloedweek was een delegatie van ambtenaren uit Za-Kpota
op bezoek in onze stad. Ze woonden de Heilig Bloedprocessie bij en maakten vele bezoeken in onze stad. Daarnaast was er ook plaats voor vruchtbare
ontmoetingen: met het stadspersoneel, met ondernemers en NGO’s, met de
scholen, met Coöperatie Hoogstraten en uiteraard ook met de jongeren die
later dit jaar op inleefreis gaan. Nicole, Michée, Célestin, Ernest, Victor en
Rufine vertrokken op zaterdag 2 juni weer met een koffer vol ervaringen en
nieuwe kennis naar hun dorp in Benin.
Jongeren zijn de toekomst

bewaring, transport en verkoop en gaan
trachten in Za-Kpota ook een coöperatie
uit de grond te stampen. Vito Hoogstraten
steunt de lokale technische school om een
landbouwrichting op poten te zetten. Zo
dragen wij ons steentje bij om boeren een
toekomst te geven.

Twee culturen ontmoeten elkaar

In september trekken 8 Hoogstraatse jongeren naar Za-Kpota om daar samen met
leeftijdsgenoten activiteiten te organiseren
en samen te leven. Een ontmoeting tussen
de jongeren en de delegatie kon tijdens de
ontvangst in Hoogstraten niet ontbreken. De
jongeren spraken met hen over cultuurverschillen en dan vooral vanuit de ogen van
kinderen en jongeren. Ze namen ook deel
aan de stratenloop in traditionele Afrikaanse kledij. Een prachtig zicht. De delegatie
moedigde hen enthousiast aan.

No farmers, no food

Samen met de bezoekers verdiepte de mondiale raad zich in de zichtbare en onzichtbare lagen van de Beninese en Belgische
cultuur. Benedicte Moussa van de VZW Symbiose vertelde vanuit haar eigen ervaring
als Beninesemigrante over de interculturele
dialoog tussen de Afrikaanse en Antwerpse
gemeenschap. Een boeiende avond die ons
respectvoller met elkaar doet omgaan.

Samenwerking tussen 2 besturen

De gemeente Za-Kpota wil van de sinaasappel het handelsmerk maken zoals de aardbei dat is voor Hoogstraten. Victor en Rufine
deden heel wat kennis op over productie,

In de samenwerking met Za-Kpota trachten we telkens uit te klaren hoe we kunnen bijdragen tot goed lokaal bestuur, tot
een betere dienstverlening en een duurzame lokale ontwikkeling. Na de goede
resultaten voor de geboorteregistratie
zetten we nu volop in op het verhogen en
beheren van eigen inkomsten. Een kennismaking met het managementteam,
schepencollege en de gemeenteraad was
dan ook logisch.

Leest u graag het volledige verslag over hun bezoek?
Raadpleeg dan de stedenbandblog www.stedenbandhoogstraten.blogspot.be
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toerisme

		

Tips

voor een heerlijke zomer!
• Zoektochten

Tijdens de zomermaanden presenteren verschillende Hoogstraatse verenigingen hun
jaarlijkse fiets- en/of wandelzoektocht. Aan
de hand van een brochure vol leuke vragen en
foto’s kan u op ontdekkingstocht doorheen
Hoogstraten en omstreken. Leuk voor kinderen
én volwassenen. U vindt de deelnameformulieren bij Toerisme Hoogstraten.

• #zomerinhoogstraten

Om te genieten van de zomer moet u niet ver
rijden. Deze zomer dompelen we u op verschillende plaatsen in onze stad onder in een heerlijke zomerse ‘vibe’: aanstekelijke muziek, een
dorstlessende bar en meeslepende verhalen.
Het enige wat u moet doen is u gezellig nestelen en genieten! Onze zomerse karavaan duikt
op vier plaatsen op doorheen de fusie deze zomer: op 5 juli in Minderhout, op 12 juli in Wortel, op 8 augustus in Hoogstraten en op 23 augustus in Meer!
Meer info: www.hoogstraten.be/zomerinhoogstraten

o Elke derde zondag van de maand is er de Koloniewandeling in Wortel en leidt een ervaren
gids u doorheen dit prachtige natuurgebied.
Vertrek aan bezoekerscentrum De Klapekster
om 14.00 uur. Deelnemen is gratis.
o Elke vierde zondag van de maand is er de
Wandeling Kolonie 5-7, waarin u wordt rondgleid in het ontstaan, de bloei en het verval
van Wortel- en Merksplas-Kolonie. Vertrek
aan bezoekerscentrum Kolonie 5-7 om 14.00
uur. Deelnemen kost 5 euro.

• Schakel Noord

Op zondag 26 augustus is er opnieuw de populaire fietshappening De Schakel. U kiest uw
favoriete vertrekpunt en onderweg wordt u verwend met livemuziek, uitnodigende terrassen,
rondleidingen in boeiende monumenten of
heerlijke streekproevertjes. In Hoogstraten zijn
er twee startplaatsen: de Vagebondhut aan de
parochiezaal in Wortel en de Dreveniershut aan
de gemeenteschool in Meersel-Dreef. Meer info
op www.schakel.be.

• Geleide wandelingen in
Wortel- en Merksplas-Kolonie

Een hele zomer lang kan u bijna elke zondag
onder leiding van een gids op pad doorheen
de kolonie van Wortel én Merksplas. Vooraf inschrijven is niet nodig.
o Elke tweede zondag van de maand doen we
een cultuurhistorische wandeling langs het
Vagebondjespad in Merksplas-Kolonie. We
vertrekken aan bezoekerscentrum Kolonie
5-7 om 14.00 uur. Deelnemen kost 5 euro.

Alle brochures, routes, deelnameformulieren én nog meer zomertips zijn te koop
of gratis af te halen bij Toerisme Hoogstraten. Meer info vindt u op www.hoogstraten.be
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UiT in het Land van Mark & Merkske:
zomer en najaar

Hoogstraten, Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas zijn vier bruisende gemeenten. De nieuwe, goedgevulde activiteitenkalender is hiervan het beste bewijs. Maak u klaar voor een boeiende
en liefst ook hete zomer, want tijdens het tweede deel van 2018
heeft u nog weinig redenen om binnen te blijven.
Dit leuke bewaarboekje in handig pocketformaat geeft u een
overzicht van een reeks gezellige, hartverwarmende en kindvriendelijke activiteiten in het Land van Mark & Merkske. Haal
een gratis exemplaar bij Toerisme Hoogstraten en noteer deze
‘niet-te-missen-festiviteiten’ alvast in uw agenda! Welkom!

Grote Wandel2daagse

Op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 vindt opnieuw de
Grote Wandel2daagse plaats van het Land van Mark &Merkske.
Houd dit weekend alvast vrij in uw agenda. U kan ervoor kiezen
om één dag te wandelen of beide dagen. De afstanden variëren
tussen 6 en 42 km. Meer info: op www.wandel2daagse.jimdo.
com

Moederdagbox
Een origineel cadeau

Voor Moederdag (15 augustus) brengen we weer een speciale
versie uit van de Hoogstraatse Geschenkbox. De box bevat een
zomerse verzameling van de lekkerste Hoogstraatse specialiteiten, aangevuld met exotische fair tradesapjes, een mooie
wandelkaart en de inspiratiegids van de Kempen. Bestel uw
box voor woensdag 8 augustus en op woensdag 15 augustus
staat hij voor u klaar. De box (inclusief verpakking) kost 25 euro.
U kan het bestelformulier dowloaden op www.hoogstraten.be
of afhalen bij Toerisme Hoogstraten.

Cadeaubon Culinaire Fietsroute

Met de cadeaubon voor de Culinaire Route maakt u ongetwijfeld iedereen blij. U geeft met deze specifieke cadeaubon maar
liefst twee cadeaus: een gezellige fietstocht én een heerlijk
viergangenmenu. De geluksvogel die de cadeaubon heeft gekregen, maakt later zelf een reservatie op een dag naar keuze.
De cadeaubon is te koop bij Toerisme Hoogstraten en kost 38
euro.

Knooppunten fietspad
Mark tijdelijk omgelegd
De vernieuwing van het fietspad
naast de Mark is in volle gang. Daardoor is het traject tussen knooppunten 13-14-43 (NL) gedurende een
deel van de zomer ontoegankelijk.
Toch kunnen fietsers het fietsnetwerk blijven rijden. De ploeg van de
Routedokter van de provincie Antwerpen heeft tijdelijke aanpassingen gedaan aan de knooppunten.
Ook de Aardbeienroute is tijdelijk
omgeleid.
Wanneer het nieuwe fietspad af is,
kan nog niet met zekerheid worden
gezegd. Dat hangt o.a. af van de
weersomstandigheden en de voortgang van de slibruiming.
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BiB

Vakantielectuur
De BiB biedt u enkele handige hulpmiddelen
om een lange vliegreis of een ontspannende
vakantienamiddag door te komen:

De BiB in vakantie

• Op de catalogus hebben we twee lijsten
voorzien: de ene met spannende boeken
(lekker huiveren terwijl u zich ontspant), de
andere vol leestips van de Boekenbabbelleden, de leesgroepen van de BiB.
• Ook zijn sommige materialen ideaal om tijdens de vakantie te lenen. Luisterboeken,
zowel voor de jeugd als voor volwassenen,
maken een lange autoreis veel aangenamer.
Dwarsliggers zijn door hun klein formaat dan
weer uitermate geschikt om tijdens een daguitstap mee te nemen.

Sluitingsdagen

In de maanden juli en augustus is de hoofdbibliotheek enkel op officiële feestdagen gesloten. Voor de uitleenposten zijn er meerdere
sluitingsdagen:
HOOGSTRATEN
woensdag 11 en zaterdag 21 juli & woensdag 15 augustus
MEER
woensdag 11 juli & woensdag 1 augustus, vrijdag 3 augustus, woensdag 8 augustus, vrijdag 10 augustus en wo 15 augustus
MEERLE
dinsdag 10 juli, zaterdag 14 juli, dinsdag 17 juli, zaterdag 21 juli en
dinsdag 24 juli
MEERSEL-DREEF
alle woensdagen in juli en augustus gesloten en op zaterdag 21 juli
MINDERHOUT
maandag 23, donderdag 26 en maandag 30 juli & donderdag 2 augustus
WORTEL
woensdag 11 juli & vrijdag 3, woensdag 8, vrijdag 10, woensdag 15 en
vrijdag 17 augustus

Vakantieregeling

Als u op reis gaat, wil u natuurlijk genieten. Zonder te moeten denken
aan uitleentermijnen. Daarom kan u een dubbele uitleentermijn vragen. Voor boeken bedraagt die 8 weken, voor dvd’s, cd’s en games 4
weken. Sprinters kan je maximum 2 weken lenen.In de hoofdbib kan
u deze langere uitleentermijn enkel aan de balie krijgen, niet aan de

De bibvrijwilligers genieten ook twee maanden van een welverdiende vakantie. De Koffiekranters zetten op maandag 3 september het nieuwe Koffiekrantjaar in. In september starten ook de inschrijvingen voor de najaarscursussen van Digidak.

Schrijf u in voor
de online BiBnieuwsbrief
Wenst u op de hoogte te worden gehouden van
nieuws over onze BiB? Schrijf u dan in op onze
nieuwsbrief. Dat doet u door te surfen naar
www.hoogstraten.be/inschrijvenbibnieuws en
daar uw naam en mailadres in te vullen.
De BiB respecteert de nieuwe wetgeving omtrent het gebruik van persoonsgegevens door
bedrijven, overheidsorganisaties, verenigingen,...

cultuur

IKO-laureaten
in het Stedelijk
Museum

De klokken komen…
De restauratie van de beiaard vordert gestaag. De huidige klokken
worden gereinigd en gestemd en er komen vier grote basklokken
bij. Midden augustus zal de beiaard terug in zijn vertrouwde toren
huizen. Jammer genoeg zal het nog wel een tijd duren eer u weer van
de beiaardklanken kan genieten, want er moet nog een hele constructie gebouwd worden om de beiaard in te hangen. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
- 2 juli: hijsen van de staalstructuur van de beiaardstoel in de SintKatharinatoren
- 4 juli: wijding van de twee grootste basklokken (1 en 2) bij klokkengieterij Eijsbouts
- 10 juli: aankomst van basklokken 3 en 4 in Hoogstraten en opstelling in de kerk
- 12 augustus: wijding van basklokken 3 en 4 in de kerk
- 13 augustus: aankomst van basklokken 1 en 2 in Hoogstraten
- 14 augustus: hijsen van alle beiaardklokken in de kerktoren

Elk jaar stellen de laureaten van de kunstacademie van Hoogstraten (IKO) tentoon
in het Stedelijk Museum van Hoogstraten.
De laureaten van de afdelingen tekenkunst,
grafiek, schilderkunst, design, beeldhouwkunst, fotokunst en keramiek krijgen
hierdoor de kans hun werk aan het grote
publiek te tonen. Kom zeker een kijkje nemen op deze boeiende en gevarieerde tentoonstelling! De tentoonstelling loopt van
donderdag 28 juni 2018 tot zondag 29 juli
2018.
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof
9, Hoogstraten | www.hoogstraten.be/museum | museum@hoogstraten.be | 03 340
19 80
Open van woensdag tot zondag
van 14.00 tot 17.00 uur

Goe bezig
Leraar van het jaar
Rachel van Opstal uit Hoogstraten is uitgeroepen tot Leraar van het Jaar in Nederland.
In deze wedstrijd, georganiseerd door het
dagblad BN De Stem, ontving Rachel de
meeste stemmen.
Rachel is geboren en getogen in MeerselDreef en geeft les aan basisschool Het Kasteel in Breda. Van harte proficiat!
Een Belgische lerares die uitgeroepen
wordt tot beste leerkracht in Nederland, dat
is toch wel heel bijzonder.
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berichten

Stede Akkers in Meerle
op zomerlocatie
Van dinsdag 3 juli tot en met woensdag 22 augustus verhuist het
lokaal dienstencentrum in Meerle tijdelijk naar de refter van Vrije
Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1. Het Chirolokaal, ons
vaste lokaal, wordt gedurende deze periode immers gebruikt voor
jeugdkampen. De openingsuren en het aanbod van het dienstencentrum blijven wel ongewijzigd.

KOM EENS LANGS
WIJ ZIJN ER VOOR U!

LDC Stede Akkerss

Hoe voer ik mijn
aangetaste buxus
af?
Is uw buxus om zeep als gevolg van de
rupsen van de buxusmot? Denk er dan aan
dat buxusresten een bron kunnen zijn van
nieuwe infecties, omdat de eitjes, rupsen en
poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers
vliegend kan afleggen. Wat moet u doen?
• Zo snel mogelijk afvoeren naar een professionele composteringsinstallatie. Laat
uw buxusresten dus geen weken in de tuin
of in de garage liggen.
• Voer het aangetaste buxusmateriaal best
af in een gesloten plastic zak of afgedekt
met een zeil, dit om onderweg verspreiding te vermijden.
• Thuiscomposteren van buxusmateriaal is
af te raden. De afdoding kan hier zeker
niet worden gegarandeerd.
• Kleine hoeveelheden materiaal kan u
eventueel kwijt in een groen- of gft-container.
Meer info: www.sosbuxusmot.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. 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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Zet uw straat of
buurt in de kijker

Een
gezellig avondje uit
in GC Hoogstraten

Het stadsbestuur ondersteunt ook dit jaar
uw creatieve buurtactiviteiten. Als u met
uw straat, wijk of buurt een creatieve wedstrijd organiseert, kan u onder meer gratis
prijzen krijgen.

Henk Rijckaert, Rob Vanoudenhoven, Carry Goossens, Dimitri Leue, De Bonanzas, Laïs, Gili en
vele anderen! Vanaf september kan u opnieuw
genieten van knappe comedy-, theater-, film- en
muziekvoorstellingen in Gemeenschapscentrum
Hoogstraten, dat recent het seizoen 2018-2019
heeft voorgesteld.
Bestel uw tickets via www.gchoogstraten.be, bij
Toerisme Hoogstraten, bij een uitleenpost van de
bibliotheek of bij de onthaalbalie van het woonzorgcentrum.

Maak bijvoorbeeld de mooiste stoel,
organiseer een fotowedstrijd of doe een
bebloemingsactie. De wedstrijd duurt tot
en met september. Het stadsbestuur biedt
hiervoor gratis drukwerk en tot vier prijzen
(met een waarde van 25 à 30 euro) voor de
winnaars van de wedstrijd.
Interesse? www.hoogstraten.be/
creatievebuurt

Meer info:
www.gchoogstraten.be
www.facebook.com/gchoogstraten
gemeenschapscentrum@hoogstraten.be
03 340 19 57

20
jaar

Hoogstraten in groenten & bloemen
Hoogstraten in groenten & bloemen viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum. Op zaterdag 15, zondag 16 en
maandag 17 september wordt Hoogstraten eens te meer het toneel voor een indrukwekkende openluchttentoonstelling. De realisatie hiervan is alleen maar mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers. Hebt
u ook interesse? Iedereen is welkom, mét of zonder bloemschikervaring. Met deze oproep richten we ons
ook uitdrukkelijk tot mannen die een handje willen toesteken bij de opbouw en afbraak van de creaties.
U bent hartelijk welkom opde informatieavond voor de vrijwilligers op maandag 20 augustus om 19.30 uur
bij Coöperatie Hoogstraten.
Interesse? Neem contact op met Toerisme Hoogstraten op toerisme@hoogstraten.be.

TERUG

blik

foto: A. Wittenberg

foto: A. Leemans

foto: R. van den Ackerveken

foto: M. Onincx

foto: M. Onincx

Heilig Bloedfeesten – 27 mei tot 3 juni 2018
Op zondag 27 mei startte de Heilig Bloedprocessie bij zonnig weer, maar halfweg viel de regen plots met bakken uit de lucht.
Pech voor de deelnemers, maar het leverde wel mooie plaatjes op. Gelukkig kon de processie op 3 juni wel probleemloos doorgaan. De 33ste stratenloop op 30 mei trok maar liefst 1.562 deelnemers (een record!), waaronder enkele kleurrijke figuren.

TERUG

blik

1

foto: S. Leuris

foto: T. Bruynen

2

3

4

1. Het stadsbestuur ondersteunt anderstalige nieuwkomers die Nederlands leren. Proficiat aan de diverse klassen die aan
het Centrum voor Volwassenenonderwijs een Nederlands certificaat behaalden. 2. De langverwachte vernieuwing van de N14
is afgerond. De drukke weg kreeg een nieuw wegdek tussen het Van Aertselaerplein (Hoogstraten) en de Voort (Meerle). De
werken werden ’s nachts uitgevoerd. Onze dank aan de buurtbewoners die er soms hun nachtrust voor lieten. - 3. Hoogstraten
is een nieuwe ‘landmark’ rijker, de Aardbei. Tuinder Luc Bogaerts en ontwerper Jos Cools poseren trots in hun 6 meter hoge
creatie die de rotonde siert aan de Loenhoutseweg. 4. Op 14 juni werd het leslokaal van lokaal dienstencentrum Stede Akkers
omgebouwd tot een heuse theaterzaal voor de livestream van het concert ‘Dex tot de tweede macht’. Voor de bewoners van het
woonzorcentrum waren er veel herkenbare nummers van Marc en Barbara Dex.

Wedstrijd
18

vacature

Hoogstraten
stadsbestuur

Wij zij op zoek naar een (m/v)

Deskundige ICT
(niveau B1-B2-B3)
Functie
De deskundige ICT is verantwoordelijk voor de
organisatie en het beheer van de ICT-helpdesk
en het dagdagelijks operationeel houden van
de bestaande ICT-infrastructuur.

Winnaar fotowedstrijd

Profiel

Louisa Stoffels uit de Zundertseweg in Meer heeft
gezien dat bovenstaande foto werd getrokken in de ’s
Boschstraat in Hoogstraten (huisnummer 20). Zij wint
een cadeaubon van Toerisme Hoogstraten. Proficiat!

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of je beschikt over minimum 5 jaar relevante ervaring in de ICT-sector en slaagt
in een capaciteitstest voorafgaand aan de
selectieprocedure.
- Je hebt een rijbewijs B.

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?

Aanbod

Stuur uw antwoord vóór 20 juli 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.

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van onbepaalde duur met voltijdse
prestaties. De aanvangswedde bedraagt 2.462
euro bruto per maand. Dit bedrag kan verghoogd worden als je relevante ervaring bewijst.
Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je 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 20 augustus 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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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 of je hebt een bachelordiploma in een ICT-gerelateerde opleiding en minimum 5
jaar relevante werkervaring in de ICT-sector. Ook slaag je in een
capaciteitstest voorafgaand aan de selectieprocedure.
- Je hebt een rijbewijs B.
- Je hebt een grondige kennis van project- en procesmanagement.
- Ervaring in leidinggeven is een pluspunt.

Aanbod
Je wordt aangeworven in voltijds contractueel dienstverband met
een contract van onbepaalde duur. De aanvangswedde bedraagt
3.047 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 20 augustus 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: www.hoogstraten.be/vacatures

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:
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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#zomerinhoogstraten
05/
07

Minderhout
De Kuip
20u15 Zjosfinks, 19u30 Le Temps du mois

WortelKolonie

12/
07

20u15 Zjosfinks, 19u30 Vitesse Limitée

08/
08

Hoogstraten
Poëziebus

Meer
Kloostersite

23/
08

20u15 Zjosfinks, 19u30 Nashville Bum
Programma voor kinderen van 19u30 | Gratis drankje voor iedere aanwezige
Volledig programma op www.hoogstraten.be/zomerinhoogstraten

Hoogstraten
stadsbestuur

