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Voorwoord...
Beste lezer,

Enkele maanden geleden koos u een nieuwe gemeen-
teraad. Op de voorpagina van dit Info’zine maakt u 
kennis met de 27 Hoogstratenaren die er de komende 
zes jaar met volle goesting tegenaan gaan. Er treedt 
tegelijk een kersvers college van burgemeester en 
schepenen aan: daarin zitten een paar straffe oudge-
dienden, maar ook nieuw en pittig talent. Kijk maar 
‘s op de pagina hiernaast. U leest meteen hoe wij de 
gemeentelijke bevoegdheden onder elkaar hebben 
verdeeld en bij wie u voor welke thema’s terechtkan.

Er zijn een paar belangrijke wijzigingen in vergelij-
king met de vorige bestuursperiode. Het stadsbe-
stuur en het OCMW smolten ondertussen samen tot 
één organisatie. Ik combineer de functie van bestuur-
der van de stad met die van OCMW-voorzitter. Een 
aantal schepenen nemen de taken van het OCMW op. 
U ondervindt daar geen hinder van. Bent u cliënt bij 
het OCMW of woont u in het woonzorgcentrum, dan 
behoudt u dezelfde aanspreekpunten en vindt u ons 
op de vertrouwde locaties.

2019 luidt ook voor de dorpsraden een nieuwe pe-
riode in. Het zijn waardevolle adviesraden die we 
koesteren.De geëngageerde leden vormen een eerlijk 
doorgeefluik om de bezorgdheden en frisse ideeën 
van de Hoogstraatse dorpskernen aan het stadsbe-
stuur kenbaar te maken. Aan alle verenigingen en 
geïnteresseerden: ik moedig u enthousiast aan om 
u kandidaat te stellen. Het managementteam en de 
leden van het college van burgemeester en schepe-
nen weten maar al te graag wat onze burgers nauw 
aan het hart ligt. Ook de cultuur-, de sport- en de 

infozine’

ouderenraad zijn voor ons welkome instrumenten 
om te horen en te voelen wat er leeft in ons stadje. 
In een van de volgende Info’zines maken we bekend 
met welke adviesraden we in zee gaan en hoe de 
verkiezing ervan verloopt. 

Mijn collega’s van het schepencollege en ikzelf zet-
ten ons beste beentje voor om u zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. Wij willen van Hoogstraten een 
nóg betere plek maken, waar u zich helemaal thuis 
voelt en op een toffe manier leeft, werkt en ont-
spant. Een burgemeester en zijn schepenen moeten 
dicht bij de burger staan. Daar zijn wij het unaniem 
over eens. Wij zorgen ervoor dat u ons letterlijk en 
figuurlijk vlot kan bereiken, dat u zonder schroom 
een gesprek met ons kan aanknopen. Dat is beloofd.

Ik vind het essentieel dat u goed op de hoogte bent 
van datgene waar u recht op hebt. Daarom maken 
we werk van een transparante en begrijpelijke com-
municatie. Via onze website en onze diverse Face-
bookpagina’s houden we u dagelijks op de hoogte 
van het laatste nieuws. Maar ook als u niet zo ver-
trouwd bent met computers en internet, blijven we u 
goed informeren. Ons informatieblad Info’zine wordt 
verder uitgebouwd tot een echt stadsmagazine.

Ik wens u een stralend 2019 vol geluk, een uitste-
kende gezondheid en niets dan goeds.

Marc Van Aperen

Burgemeester

                                                                      

 

foto: Flash Hoogstraten
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 Marc Van Aperen

 Burgemeester
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 Michel Jansen

 Schepen van stadsontwikkeling
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Bevoegdheid

 Arnold Wittenberg

Schepen van cultuur en vrije tijd

 
 

Naam
Functie

Bevoegdheid

 Roger Van Aperen

 Schepen van financiën en zorg
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 Katrien Brosens

 Schepen van ondernemen
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 Faye Van Impe

Schepen van jeugd en samenleving
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Bevoegdheid

 Jos Martens
 Schepen stadsprojecten en -patrimonium
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ruimtelijke ordening, mobiliteit, 
milieubeleid, natuurbeleid, duurzaam-
heid, erfgoed, trage wegen, water en 
landschap, lucht- en waterkwaliteit

politie, brandweer, integrale veiligheid, dienstver-
lening, burgerzaken, personeel, intergemeentelijke 
en internationale samenwerking, communicatie en 
de algehele coördinatie van het beleid

cultuur, bibliotheek, sport,
De Mosten, toerisme, buurten en 
vrijwilligerswerk, ICT en informatie-
beheer.

financiën, aankoopbeleid, woonzorg, 
thuiszorg, de lokale dienstencentra 
(LDC) en ouderenbeleid. 

economie, sociale economie, mid-
denstand, horeca, land- en tuinbouw, 
city marketing, evenementen en 
dierenwelzijn

jeugd, onderwijs, preventieve 
gezondheid, inburgering, armoede-
bestrijding, wonen, samenleving en 
mondiale samenwerking.

wegen, gebouwen, monumenten, riolerin-
gen, nutsvoorzieningen en verkeer. Hij zit 
ook het BCSD voor, het comité dat beslist 
over individuele dossiers over maatschap-
pelijke dienstverlening en integratie.  
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      Hoe maakt u een afspraak?

1. Via de website van de stad:
Surf naar www.hoogstraten.be/afspraak-maken en doorloop het menu om een afspraak 
te maken. Er zal eerst gevraagd worden voor welk product u een afspraak wenst te maken.
Daarna kiest u voor hoeveel personen u een afspraak wenst (bv. u wenst voor heel het 
gezin reispaspoorten aan te vragen, dan duidt u het aantal gezinsleden aan waarvoor u 
een paspoort wenst). U kiest een datum en een uur en vervolledigt tot slot de afspraak-
aanvraag door uw persoonsgegevens in te vullen.

2. Telefonisch:
U kan steeds van thuis uit telefonisch een afspraak maken.  Hiervoor belt u naar het alge-
meen nummer 03 340 19 11 en onze medewerker zal met u verder bespreken voor welke 
dienst u een afspraak wenst te maken. In overleg wordt er een datum en uur vastgelegd.

3. Bij de onthaalmedewerker van het stadhuis:
Aan de onthaalbalie in het stadhuis is steeds een medewerker aan wie u kan vragen voor 
u een afspraak vast te leggen voor een maandagavond. Zij helpen u graag… 

Wanneer u een afspraak hebt gemaakt (online, telefonisch of persoonlijk), krijgt u steeds 
een bevestigingsmail toegezonden. In deze mail staat enerzijds de informatie over de 
afspraak zelf (product of dienst waarvoor u de afspraak hebt gemaakt, de datum en het 
uur van de afspraak). Anderzijds vindt u in de mail ook eventuele bijkomende informatie    
over het gevraagde product of dienst. Wat moet u meebrengen? Hoeveel kost het product? 

Op afspraak in het stadhuis
Het stadsbestuur gaat voor een vlottere dienstverlening aan de burger en minder lange wachtrijen. In 
2017 en 2018 investeerden we in een nieuwe inrichting van onze ontvangstruimte en extra mankracht 
aan de onthaalbalie.  In januari 2019 zetten we een nieuwe stap in de uitbreiding van onze dienstverle-
ning. U kan immers voortaan op maandagavond, onze drukste dag, langskomen op afspraak. Dit heeft  
als voordeel dat u niet dient aan te schuiven in de wachtrij. Als u een afspraak hebt, biedt u zich op het 
afgesproken uur aan en u wordt vrijwel onmiddellijk voortgeholpen door onze medewerkers.

Afspraak wijzigen of annuleren?
Het zou best kunnen dat u een afspraak hebt gemaakt, maar dat het u beter uit-
komt om op een ander moment langs te komen bij onze diensten. Dat kan. Stuur 
daarvoor een mailtje naar onthaal@hoogstraten.be, telefoneer naar 03 340 19 11 
of verwittig een medewerker aan de onthaalbalie.

                   We zijn benieuwd naar uw reacties.  Mocht u vragen hebben over het maken van afspraken, of zou u graag  
            telefonisch verder geholpen worden, dan kan u steeds contact opnemen met de onthaalmedewerkers  
                                van het stadhuis op 03 340 19 11 of onthaal@hoogstraten.be.
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Nieuwe openingsuren

Maandag: ruimere openingsuren in de namiddag
• Ons snelloket aan de onthaalbalie is voortaan ge-

opend van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 
20.00 uur. Aan het snelloket kan u terecht voor 
kortstondige klantencontacten die weinig privacy 
vragen. Zoals het afhalen van een paspoort of 
rijbewijs, het opvragen van attesten, de verkoop 
van vuilniszakken, parkeerkaarten, enz…

• Voor onze andere producten of diensten kan u 
terecht bij onze loketten (eerst aanmelden via de 
ticketzuil) van 9.00  tot 12.00 uur en van 13.30 tot 
15.30 uur.

• Van 16.00 uur tot 20.00 uur kan u op maandag-
avond aan de loketten terecht op afspraak.  

Dinsdag en donderdag
• Ons snelloket aan de onthaalbalie is geopend van 

8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
• Voor onze andere producten of diensten kan u bij 

ons terecht van 9.00  tot 12.00 uur.

Hoe verloopt een afspraak? 
• U gaat naar de ticketzuil in de ontvangstruimte. U wordt gevraagd uw geboortedatum in 

te geven of u aan te melden met uw elektronische identiteitskaart (e-ID). Het systeem her-
kent dat u een afspraak hebt gemaakt en verwittigt de stadsmedewerker waarmee u een 
afspraak heeft.  De ticketzuil levert u een ticket.

• U gaat naar de wachtruimte en neemt plaats. Na korte tijd toont het digitale scherm het 
nummer van uw ticket en het nummer van de spreekkamer waar u zal ontvangen worden. 
U gaat naar de spreekkamer.

• In de spreekkamer wordt u door een gespecialiseerde medewerker voortgeholpen.

Woensdag
• Ons snelloket aan de onthaalbalie is geopend 

van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. 
• Voor onze andere producten of diensten zijn we 

open van 9.00  tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 
uur.

Vrijdag: gesloten in de namiddag
• Vrijdagvoormiddag kan u bij ons terecht aan het 

snelloket van 8.30 uur tot 12.00 uur.
• Voor de andere producten en diensten zijn we ge-

opend van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
• Op vrijdagnamiddag zijn onze diensten voortaan 

gesloten voor het publiek (ook de onthaalbalie)

 Vanaf 1 april
• Vanaf 1 april mag u nog andere wijzigingen in 

onze openingsuren verwachten, zodat ons aan-
bod nog beter overeenkomt met uw behoeften. 

• De mogelijkheid om een afspraak te maken is 
voorlopig beperkt tot maandagavond. We wensen 
dit nog verder uit te breiden, maar zullen eerst 
een grondige evaluatie maken. 

?
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ZIZO? Hoezo
In onze BiB gebruiken we voortaan het ZIZO-
syteem.  ZIZO is de afkorting van Zonder 
Inspanning ZOeken. Het is een plaatsings-
systeem voor informatieve boeken dat u op 
een eenvoudige manier naar het gewenste 
boek leidt. ZIZO maakt gebruik van kleurco-
des, pictogrammen en thema’s.Veel duide-
lijker en handiger voor u.

U heeft nu drie manieren om een boek naar 
uw smaak te vinden:
• u kan grasduinen in de rekken. Dankzij 

het ZIZO-systeem wordt het veel duidelij-
ker over welke onderwerpen de boeken 
gaan. 

• u kan gericht zoeken in de catalogus. Als 
u bij een titel op de knop ‘Waar staat het?’ 
klikt, verschijnt de ZIZO-aanduiding. U ziet 
dus onmiddellijk de kleur, het pictogram 
en de rubriek waartoe het boek behoort;

• als u een bepaald boek niet vindt, vraag 
gerust hulp aan een van de bibmedewer-
kers. Ook voor andere informatievragen 
kan u steeds bij hen terecht.

Herschikking HoofdBiB
De invoering van het ZIZO-systeem  heeft ge-

leid tot een herschikking van de collectie 
in de hoofdbibliotheek.Natuurlijk is het 
het beste dat u eens in werkelijkheid komt 
kijken, maar hier alvast enkele principes 
en aandachtspunten:

• collectieonderdelen die logisch samen 
horen, staan in elkaars buurt. Aan de lin-
kerzijde van de middengang staan alle 
fictieboeken, zoals romans, anderstalige 
verhalen, dichtbundels, groteletterboe-
ken en strips. De informatieve werken 
vindt u aan de rechterzijde.

• achteraan is de leeszaal tot een ware 
kunsthoek omgevormd, met aandacht 
voor allerlei kunstvormen, zoals schilder-
kunst, architectuur, fotografie, muziek en 
theater.

• de boeken voor adolescenten vindt u van-
af nu ook in de afdeling volwassenen.

• herschikte afdeling met kranten, tijd-
schriften en multimedia. Wehebben meer 
ruimte gecreëerd tussen de dvd-bakken 
zodat kinderwagens, rolstoelen, … meer 
plaats hebben.

H e r s c h i k k i n g

Hoofdbib
maakt het u makkelijker
Onze bibliotheek wordt volop gereorganiseerd. We hebben in 
2018 een begin gemaakt met ingrijpende aanpassingen. Deze 
zijn nog niet allemaal afgerond, dus u kan in 2019 nog uitkijken 
naar volgende ingrepen:

- In alle uitleenposten worden de informatieve boeken voor volwassenen 
naar het ZIZO-systeem omgezet. De aanpassing van de collectie in Min-
derhout is nog in 2018 afgerond, de andere uitleenposten komen dit jaar 
aan bod;

- Tijdens de eerste maanden van 2019 wordt de jeugdafdeling in de hoofd-
bibliotheek herschikt. Er komen extra poosplaatsen met nieuw zitmeubi-
lair, zoals poefen op verschillende hoogtes.

- Op de thematafels zet de BiB boeken rond bepaalde thema’s in de kijker. 
Ook is er nu plaats voorzien voor speciale collectieonderdelen zoals luis-
terboeken, anderstalige boeken en vertelplaten. 
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Poëzieweek
Poëzie doet u op een andere, zeer eigen manier naar de werke-
lijkheid kijken. Wij plaatsen deze literatuurvorm één week per 
jaar voor het voetlicht. Dit jaar loopt de Poëzieweek van 31 janu-
ari tot en met 6 februari. In de bibliotheekcatalogus vindt u een 
uitgekiende lijst met recente poëzie, uitermate geschikt om u 
te laten inspireren en misschien zelf de pen ter hand te nemen.

Om ook jongeren de kans te geven de unieke kracht van ge-
dichten te ontdekken geeft stadsdichter Daan Janssens een 
workshop voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar secun-
dair onderwijs. Samen met de jongeren gaat hij aan een gedicht 
werken waarbij hij hen begeleidt.  Hij doet dit op donderdag 
31 januari en op vrijdag 1 februari, telkens om 10.30 uur en om 
13.00 uur.

Touwtje Trek
Zit uw zoon of dochter in het eerste leerjaar? Dan ontvangt u 
binnenkort vast een uitnodiging voor Touwtje Trek. Als u met uw 
kind aan dit spel deelneemt, leert u samen de plaatselijke BiB 
en de collectie kennen. Bovendien is het een extra kans om an-
dere ouders te ontmoeten. Een van de bibvoorlezers zorgt voor 
een fijne afsluiter van de avond.

Touwtje Trek is een samenwerking van de BiB met de Hoog-
straatse scholen – van maandag 21 januari tot en met maandag 
25 februari. Deelname is gratis. U kan inschrijven via de school 
van uw kind.

Bezoek 
de bonte bende van 
Rosemarie De Vos!
Deze tentoonstelling biedt u een 
unieke inkijk in het werk van deze 
illustratrice, haar verschillende stij-
len, van eerste krabbel tot afgewerk-
te illustratie. Met leuke kijkkastjes 
vol teken- en schildermateriaal en 
véél schetsen. Een tentoonstelling 
voor jong en oud, met focus op de 
oudste kleuters en de kinderen van 
het 1e en 2e leerjaar.

Deze tentoonstelling loopt van 
maandag 14 januari tot en met za-
terdag 2 februari in de hoofdbiblio-
theek, Lindendreef 1b, maar soms is 
ze niet toegankelijk wegens klasbe-
zoeken of andere activiteiten.

Een volledig overzicht vindt u op 
http://hoogstraten.bibliotheek.be/
artikel/rosemariedevos .
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Contactgroep 
verslaving Hoogstraten 
van start

Heeft of had u te maken met een verslavingsproblema-
tiek? Of bent u in uw gezin of directe omgeving (moge-
lijk als hulpverstrekker) betrokken bij mensen met een 
verslavingsprobleem? De ‘contactgroep verslaving’ 
zorgt voor een laagdrempelige en veilige plek om el-
kaar te kunnen ontmoeten.

De contactgroepen verslaving zijn een initiatief van 
Verslavingskoepel Kempen vzw, waarin vrijwilligers en 
professionelen samenwerken. Zij bieden een nieuwe, 
alternatieve vorm van zelfhulp. Aanvullend op het 
reeds bestaande hulpaanbod in de Kempen. De wer-
king is volledig gebaseerd op de Vlaamse eigenheid 
en principes rond gelijkwaardigheid van de diverse 
herstelmethodes of deskundigheid.

Op dinsdag 15 januari 2019 start in Hoogstraten een 
nieuwe contactgroep verslaving. Voortaan kan u er 
elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur terecht, uitgezon-
derd op feestdagen. De werking vindt plaats in
‘De Feftig’ van Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-Je, Gelmel-
straat 50 te Hoogstraten.

Meer info:
www.verslavingskoepel.be | tel. 03 636 23 53 
hoogstraten@verslavingskoepel.be 

De Drankduivel 
educatieve theatervoorstelling

Twee mannen onder één dak, dat zou wel eens 
een leuke bedoening kunnen worden. Maar niets 
is minder waar. Sinds Swa gescheiden is en het 
hoederecht heeft over zijn 15-jarige zoon Eric, is 
het thuis niet echt een pretje meer. De Drankduivel 
krijgt immers meer en meer grip op Swa.

‘De Drankduivel’ is geen zwaarwichtig stuk, maar 
een met een gezonde dosis humor gebrachte mo-
noloog met een serieuze ondertoon. Met deze 
voorstelling wil leraar en acteur Christophe Franc-
ken alcoholmisbruik herkenbaar en bespreekbaar 
maken. Na de voorstelling is er een korte nabe-
spreking voorzien.

Maandag 21 januari 2019 om 19.00 uur in het
Auditorium van het Seminarie

Waar inschrijven? 
www.klein-seminarie.org/algemeen/drankduivel
Een organisatie van Klein Seminarie, VITO en ASO 
Spijker i.s.m. stadsbestuur Hoogstraten.
(toegang is gratis)

Stoppen met roken
Begin januari, tijd van de goede voornemens. 
Stoppen met roken bijvoorbeeld. Maar stoppen 
met roken is moeilijk. Doe het niet alleen, maar 
zoek hulp. Bijvoorbeeld bij een tabakoloog. Zo’n 
rookstopspecialist  begeleidt u, geeft u handige 
tips om te stoppen met roken en gaat na wat roken 
voor u betekent. 

Er zijn verschillende effectieve manieren om te 
stoppen met roken: 
• Met telefonische begeleiding door een 
 persoonlijke coach
• Met hulp van de Tabakstop-app
• Via persoonlijk contact met een tabakoloog 
 of in groep
• En voor jongeren is er Smartstop, een mix 
 van de beste hulpmiddelen

Meer info:
www.tabakstop.be | 0800 111 00 (gratis te 
bereiken op werkdagen van 15.00 tot 19.00 uur)
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Goe bezig
Special Fruit ontvangt 
groene ster voor daling 
CO2-uitstoot

Zo nu en dan laten we in deze rubriek 
ook wel eens een Hoogstraats bedrijf aan 
bod komen met een bijzondere verdien-
ste.  De inspanningen die Special Fruit uit 
Meer doet voor het klimaat, zijn door het 
Vlaamse Instituut van Logistiek (VIL) be-
loond met een Lean and Green Star. 

Op vijf jaar tijd is de uitstoot van CO2 in 
het bedrijf gedaald met 20%. Een bedrijf 
om trots op te zijn.

Groen licht voor volledige 
restauratie Sint-Katharinakerk
Op weg naar een topmonument in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft beslist om een meerjarenpremie toe 
te kennen voor de restauratie van het schip en het interieur van 
de Sint-Katharinakerk. De totale kosten lopen op tot ruim 10 
miljoen euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid ongeveer 6,3 
miljoen euro voor haar rekening. Het resterende bedrag wordt 
gezamenlijk gedragen door het stadsbestuur en de kerkfabriek. 
De renovatie vangt aan begin 2020 en zal minstens zeven jaar in 
beslag nemen. De stad wil de restauratie aangrijpen om van de 
Sint-Katharinakerk één van de topmonumenten in Vlaanderen 
te maken.

Mantelzorgers gezocht 
voor nieuw project te Hoogstraten!

In Hoogstraten starten we binnenkort met 
de MantelzorgHub, een project voor én 
door mantelzorgers, dat tot stand kwam 
met de steun van Kom op tegen Kanker. De 
MantelzorgHub is een gemeenschap rond 
mantelzorgers die ruimte biedt voor lotge-
notencontact, psychosociale ondersteuning 
en vorming en opleiding. Vooraleer we van 
start gaan, hebben we echter uw stem no-
dig! We organiseren daarom als startschot 
een infomoment en maken daar graag ken-
nis met u als mantelzorger. Ongeacht de 
ziekte of beperking van de persoon voor wie 
u zorgt, iedereen is welkom! 

Wanneer?
22 januari 2019 om 13.00 uur

Waar? 
Campus Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
2320 Hoogstraten

Inschrijven: 
onthaal.ocmw@hoogstraten.be 
03 3401600 | Inschrijven is ook mogelijk aan 
de  onthaalbalie van Campus Stede Akkers.
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Meer info: 
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be

Winterse Bierwandeling
Vanaf donderdag 17 januari start de Winterse Bierwandeling op-
nieuw. Met de Winterse Bierwandeling combineert u de culinaire 
fietsroute en de culinaire bierwandeling. U geniet van drie Hoog-
straatse troeven: een prachtige wandeling, pittig streekbier en 
Kempens krachtvoer.

De Winterse Bierwandeling kan u boeken voor donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag en loopt nog tot en met zaterdag 20 april. Twee 
dagen vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk.

Wegens succes verlengd: 

Culinaire Bierwandeling
In de zomer van 2018 maakte Hoogstraten kennis met de Culinaire 
Bierwandeling. Het bleek een zeer gewaardeerde formule. Daarom 
vinden er in het voorjaar van 2019 nog 5 extra Culinaire Bierwan-
delingen plaats.

Ga opnieuw met onze Hoogstraatse biersommelier op stap en ge-
niet van streekbier en een heerlijk driegangenmenu.  Op de zonda-
gen 27 januari, 3 en 10 maart, op zaterdag 9 februari en op vrijdag 
22 februari is er een bierwandeling voorzien. Wees er snel bij, de 
plaatsen zijn beperkt. Vooraf inschrijven bij Toerisme Hoogstraten.

UiT in het Land 
van Mark & Merkske in 2019
De activiteitenkalender van het Land van Mark & Merkske ligt 
sinds eind december opnieuw in de rekken. 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 2019 
in Hoogstraten, Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas plaatsvinden. 
De activiteiten zijn overzichtelijk gerangschikt in vijf categorieën: 
Op stap, Wandelen, Podium, Muziek & Film, Tentoonstellingen & 
Museum en Fietsen. 

Haal uw gratis exemplaar bij Toerisme Hoogstraten en noteer deze 
‘niet-te-missen-activiteiten’ alvast in uw agenda.

Uitstel voor parking Wortel-Kolonie
De voorziene aanleg van een parking in Wortel-Kolonie bij bezoekerscentrum De Klapekster 

laat nog even op zich wachten.  De aanleg door Kempens Landschap zou gebeuren in maart 2019.



11verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 vinden volgende 
verkiezingen plaats:
• Regionale verkiezingen o.a. voor het 

Vlaams Parlement
• Federale verkiezingen voor de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers
• Europese verkiezingen voor het Europees 

Parlement.
In België is er opkomstplicht voor alle Bel-
gen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dat wil zeg-
gen dat u tegen de verkiezingsdag automa-
tisch een oproepingsbrief zal ontvangen. 

Niet Belgen (afkomstig van binnen- of buiten 
de Europese Unie) mogen NIET deelnemen 
aan de regionale en federale verkiezingen.

Maar als Europese burger kan u wel deel-
nemen aan de Europese verkiezingen. Wat 
moet u daarvoor doen? U krijgt immers niet 
automatisch een oproepingsbrief in de bus.

Registreren 
voor de Europese verkiezingen

• Iedere onderdaan van een lidstaat van de 
Europese Unie die op 1 maart 2019 offici-
eel in Hoogstraten verblijft, kan een aan-
vraag indienen om deel te nemen aan de 
verkiezingen van het Europees parlement.
Wat moet u hiervoor doen?
o U vult ten laatste tot 28 februari 2019 

persoonlijk een inschrijvingsformulier 
C/1 in bij de dienst Burgerzaken in het 
administratief centrum. 

o Als u uw verzoek hebt ingediend, doet 
het stadsbestuur een controle naar de 
inschrijvingsvoorwaarden.

o Het college van burgemeester erkent of 
weigert de inschrijving op de kiezers-
lijst.

o U wordt schriftelijk op de hoogte ge-
bracht van de beslissing van het college.

• De burgers van de Europese Unie, die 
reeds kiezer waren bij de verkiezing van 
het Europees parlement op 25 mei 2014, 
komen automatisch terug op de kiezers-
lijst te staan. In dit geval is het niet nodig 
om u opnieuw te laten registreren. 

Voorwaarden om u te laten
 registreren?

• De nationaliteit bezitten van een lidstaat 
van de Europese Unie

• Ingeschreven zijn in het bevolkingsregis-
ter van Hoogstraten

• 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
• Kiesrecht niet verloren zijn in land van her-

komst

Meer info:
www.europeanelections.belgium.be
Dienst Burgerzaken
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten 
burgerzaken@hoogstraten.be 
03 340 19 11

Doe mee aan de 

Europese verkiezingen



Openbare 
dorpsvergaderingen
Naar jaarlijkse gewoonte komt het stadsbestuur in 
de maanden februari, maart en april naar u toe. Hebt 
u ideeën hoe onze stad beter kan werken. Wilt u uw 
burgemeester en schepenen eens persoonlijk ont-
moeten? 

Noteer dan de volgende data van de openbare 
vergaderingen van de dorpsraad in uw agenda:

• Meersel-Dreef 
 dinsdag 5 februari - Taverne ‘De Zevenster’

•  Meer 
 dinsdag 5 maart - Refter school ‘De Meerpaal’

•  Meerle 
 dinsdag 12 maart - Parochiecentrum ‘Ons Thuis’

•  Wortel 
 donderdag 21 maart - Refter school ‘De Wijsneus’

•  Hoogstraten 
 maandag 1 april - Stadhuis - zaal ‘De Welgezinde’

•  Minderhout 
 maandag 8 april - ‘t Markenhof

berichten12

Een job in 
50 dagen? 
Het kan ook voor u !
Verschillende bedrijven in Hoogstraten (en de 
Kempen) uit de kunststofsector zijn dringend 
op zoek naar bijkomende gemotiveerde werk-
nemers. 

Via de Kiem Academy bieden zij u samen met 
PlastIQ en VDAB een opleiding aan. In groep 
leert u in een vijftal weken  de basiskennis van 
de hightech kunststoffensector. Kom naar de 
kennismakingsbabbel op 15 januari 2019 tus-
sen 10.30 uur en 13.00 uur in Café De Rijks-
wacht, Vrijheid 167 in Hoogstraten. U krijgt er 
alvast een gratis consumptie aangeboden van 
het KIEM-team.

Inschrijven kan via:
https://kunststofiseenmissie.be/nl

Amival biedt werk 
in eigen streek
Amival zoekt dringend een tiental werknemers 
voor Hoogstraten en omstreken. Als maatwerk-
bedrijf stelt Amival meer dan 400 enthousiaste 
medewerkers met een arbeidsbeperking te 
werk. Dankzij interne opleidingen, gerichte on-
dersteuning en de juiste hulpmiddelen verwer-
ven zij een volwaardige plaats in de economie. 
Sinds kort is Amival gestart met het uitvoeren 
van taken voor bedrijven in Hoogstraten en om-
streken. Daarom zijn ze dringend op zoek naar 
werknemers om deze taken hier lokaal bij de 
bedrijven in te vullen. Ook werkleiders zijn wel-
kom. Voelt u zich aangesproken?

Meer info: www.amival.be | info@amival.be |  
014 44 34 24 

Amival stelt mensen te werk die een erkenning 
collectief maatwerk hebben. Dit is een attest 
dat door VDAB gegeven wordt aan mensen die 
hier recht op hebben. Denkt u dat u in aanmer-
king komt voor zo’n erkenning en wilt u graag 
in een maatwerkbedrijf werken? Dan kan u te-
recht in de werkwinkel van de VDAB, Spoorweg-
straat 7 in Turnhout.

Meer info: 0800 30 700 | info@vdab.be. 



 

TERUG
blik

Tijdens de Warmste Week organiseerden de Hoogstratenaren 
weer tal van activiteiten voor het goede doel. 1. In de gemeen-
telijke basisschool De Wijsneus in Wortel werden op de Winter-
drink spekken verkocht ten voordele van vzw Feestvarken.  2. 
In de cafetaria van woonzorgcentrum Stede Akkers werd er vol-
lenbak gezetelfietst tijdens ‘Fiets for Life’. - 3. In Meerle is men 
op 20 december 2018 gestart met de dorpskernvernieuwing in 
het kader van ‘Meerle, ons dorp’. Eerst wordt de oude school 
4-5-6 gerenoveerd. In de zomer van 2019 krijgen jeugdhuis 
Den Dorpel, de chiromeisjes en Stekelbees hier hun nieuwe 
lokalen.

21

18

  

Fotowedstrijd oktober
Jan Hendrickx, inwoner van een serviceflat aan de Jaak 
Aertslaan 12 in Hoogstraten heeft ons getelefoneerd 
dat bovenstaande foto genomen is aan het oude 
rusthuis van Hoogstraten, naast het paadje dat van de 
Vrijheid voert naar het OCMW-gebouw. Daarmee heeft 
Jan de fotowedstrijd gewonnen. Van harte proficiat. 
Hij mag een cadeaubon gaan afhalen bij Toerisme 
Hoogstraten.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord vóór 20 januari 2019 naar de 
communicatiedienst van Hoogstraten: communica-
tie@hoogstraten.be. U mag maximum één antwoord 
per gezin mailen. Uit de juiste antwoorden trekt een 
onschuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO

1

2

3



14 vacatures

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:

Vlieg
Hoogstraten

Animatoren Vlieg Hoogstraten paas- en zomervakantie 2019

Onze animatoren geven kinderen een echt vakantiegevoel. Ze zorgen voor een goed gevulde paasvakantie met uitstappen en leuke vrijetijdsactiviteiten en een zomervakantie 
met 7 speelpleinweken en tal van Vlieg-UiT-activiteiten. 
Er komen meer dan 3000 kinderen spelen, genieten, lachen, brullen, gieren, ravotten. Om deze 3000 kinderen te amuseren door spelletjes voor te bereiden, brandjes te blus-
sen, pijntjes te verzorgen, activiteiten op te bouwen en af te breken, jezelf te verkleden en zot te doen zoekt het stadsbestuur  van Hoogstraten naar geëngageerde, speelse 
animatoren! 

Ben jij: 
- 16 jaar of ouder? 
- Iemand die graag met kinderen werkt en speelt? 
- Iemand die graag samenwerkt met leeftijdsge-

noten? 
- Iemand die kinderen nieuwe speelimpulsen kan 

bieden? 
- Iemand met veel engagement en enthousiasme? 
- Flexibel qua werkuren en aanwezigheid? 
- Bereid om op vrijwillige basis deel te nemen aan 

activiteiten voor animatoren doorheen het jaar? 

Ben jij onze Vlieg-animator die we zoeken? Stel je 
kandidaat voor 25 januari 2019! 

ANIMATOR
Ben jij: 
- 20 jaar of ouder? 
- Bereid om een animatorenploeg te sturen, sti-

muleren, engageren voor een onvergetelijke va-
kantie voor animatoren en kinderen? 

- Bereid om verantwoordelijkheid op te nemen 
voor het team en organisatie? 

- Langer dan 2 jaar animator bij Vlieg Hoogstra-
ten of in een erkende Hoogstraatse jeugdvereni-
ging? 

- Flexibel qua werkuren en aanwezigheid? 
- Bereid om op vrijwillige basis deel te nemen aan 

activiteiten voor animatoren doorheen het jaar? 

Ben jij onze Vlieg- hoofdanimator die we zoeken? 
Stel je kandidaat voor 25 januari 2019!

Ben jij: 
- 18 jaar of ouder? 
- Student of afgestudeerd in bijzondere jeugd-

zorg? 
- Bereid om één op één of in kleine groep te spe-

len met kinderen met speciale noden? 
- Flexibel qua werkuren en aanwezigheid? 
- Bereid om op vrijwillige basis deel te nemen aan 

activiteiten voor animatoren doorheen het jaar? 

Ben jij onze Special- Vlieg- animator die we 
zoeken? Stel je kandidaat voor 25 januari 2019!

HOOFDANIMATOR SPECIAL-ANIMATOR

Vlieg Hoogstraten biedt: 
- Een vakantie-gevoel voor de animatoren; 
- Een toffe (werk)sfeer met een enthousiast team van medeanimatoren; 
- Een vergoeding in socio-culturele tewerkstelling;
- Fietsvergoeding en maaltijdcheques;
- Ondersteuning van de jeugdwerker vanuit het stadsbestuur waar je steeds terecht kan; 
- Vormingen rond animator in het jeugdwerk; 
- Een T-shirt en trui;

Meer info nodig? Mail naar vlieg@hoogstraten.be
Stel je kandidaat voor 25 januari 2019 via www.hoogstraten.be/kandidaatstelling-animator-Vlieg-
Hoogstraten
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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   014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969  
Apothekers 0903 99 000

Zitdagen
-  Pensioenen
 2de dinsdag van de even maanden 
 van 09.00 tot 11.30 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

infozine’

Animatoren Vlieg Hoogstraten paas- en zomervakantie 2019

Onze animatoren geven kinderen een echt vakantiegevoel. Ze zorgen voor een goed gevulde paasvakantie met uitstappen en leuke vrijetijdsactiviteiten en een zomervakantie 
met 7 speelpleinweken en tal van Vlieg-UiT-activiteiten. 
Er komen meer dan 3000 kinderen spelen, genieten, lachen, brullen, gieren, ravotten. Om deze 3000 kinderen te amuseren door spelletjes voor te bereiden, brandjes te blus-
sen, pijntjes te verzorgen, activiteiten op te bouwen en af te breken, jezelf te verkleden en zot te doen zoekt het stadsbestuur  van Hoogstraten naar geëngageerde, speelse 
animatoren! 

Ben jij: 
- 18 jaar of ouder? 
- Student of afgestudeerd in bijzondere jeugd-

zorg? 
- Bereid om één op één of in kleine groep te spe-

len met kinderen met speciale noden? 
- Flexibel qua werkuren en aanwezigheid? 
- Bereid om op vrijwillige basis deel te nemen aan 

activiteiten voor animatoren doorheen het jaar? 

Ben jij onze Special- Vlieg- animator die we 
zoeken? Stel je kandidaat voor 25 januari 2019!

Ben jij: 
- 18 jaar of ouder? 
- Computervaardig in sociale media? 
- Niet verlegen aan de telefoon? 
- Computervaardig met Word, Excel en out-

look? 
- Creatief met foto’s en filmpjes? 

Ben jij de administratieve ondersteuner van de 
jeugddienst die we zoeken? Stel je kandidaat 
voor 25 januari 2019! 

SPECIAL-ANIMATOR ADMINISTRATIEF
ONDERSTEUNER




