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Hoogstraten is een stad van ondernemers. We beschikken over 
een aantrekkelijk winkelcentrum dat tot ver buiten onze grenzen 
bezoekers aantrekt. Daarnaast hebben we goed uitgeruste bedrij-
venterreinen met creatieve ondernemingen die aan de top staan 
van hun sector. En laat ons zeker ook die ondernemers niet vergeten 
die actief zijn in land- en tuinbouw, ook zij zijn innovatief bezig om 
topproducten af te leveren. Al deze ondernemers bezorgen werk aan 
onze inwoners en dragen dus bij aan het feit dat Hoogstraten een 
welvarende stad is met een hoge levensstandaard.
 
Heel wat van deze ondernemers beleven momenteel harde tijden. De 
coronapandemie heeft op allen een impact. Voor de een valt het nog 
wel mee, maar bij anderen staat het water aan de lippen. Kortom, de 
ondernemers staan onder zware druk. Het stadsbestuur heeft vanaf 
het begin van de pandemie alle zeilen bijgezet om hen te ondersteu-
nen. We hebben dagelijks contact met hen, informeren hen en doen 
alles wat in onze macht ligt om hen bij de staan. Het ondersteunen 
van ondernemers en de toeristische sector is één van de hoofdop-
drachten van ons relanceplan Hoogstraten Herstart.
 
Vorige maand kon je in dit magazine lezen hoe het stadsbestuur 
heeft ingetekend op het project Straat in ’t Vizier om ons winkelcen-
trum te promoten en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Van-
daag kan ik je melden dat wij samen met de Hoogstraatse onderne-
merswereld een hernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekenden. 
Onder de noemer ‘Beleef Hoogstraten’ verenigen wij de Hoogstraat-
se middenstand rond een aantal projecten.
 
Twee aspecten zijn daarvan zeer belangrijk. Beleef Hoogstraten 
focust zich evenzeer op de ondernemers in de dorpen van Hoogstra-
ten als op de ondernemers in het Hoogstraatse winkelcentrum. In 
de stuurgroep zijn de stadskern en de dorpen evenwichtig vertegen-
woordigd. Ten tweede focust de samenwerking zich in grote mate 
op het samenbrengen van onze ondernemers, op het delen van 
ervaringen en op samenwerking. Want vaak zijn ondernemers geen 
concurrenten van elkaar. Wat goed werkt voor de ene ondernemer, 
kan ook een versterking zijn voor de andere.  
 
Er komt een jaarlijks actieplan dat samen met het stadsbestuur 
wordt afgesproken en waarvoor de stad heel wat middelen vrij-
maakt. Samen gaan we bijvoorbeeld evenementen organiseren die 
de naamsbekendheid van Hoogstraten ten goede komen en extra 
klanten aantrekken. Samen gaan we ook Hoogstraatse onderne-
mers en hun producten in de kijker zetten en gaan we de bevolking 
mobiliseren voor ‘koop lokaal’-acties. Verderop in dit magazine lees 
je er meer over.
 
Samenwerking is het codewoord. Ben jij ook ondernemer? Wil jij ook 
je schouders zetten onder het Hoogstraatse ondernemerschap om 
straks weer op volle kracht je klanten te kunnen bedienen en nieuwe 
klanten naar Hoogstraten te trekken? Neem dan eens een kijkje op 
www.beleefhoogstraten.be en meld je aan.
 

Katrien Brosens,
schepen van Ondernemen

 

BESTE LEZER
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER Bedankt Bedankt 
SUPERHELDSUPERHELD  

Bedankt Bedankt 
SUPERHELDSUPERHELD 

Jos, May en Paul  (vrijwilligers bij de Fietsbieb)
“We willen er voor zorgen dat elk kind op een goede 
fiets kan leren fietsen en naar school kan rijden. 
Ook grootouders kunnen bij ons terecht voor een 
fiets voor hun kleinkind(eren).”

Word zelf een superheldWord zelf een superheldWord zelf een superheldWord zelf een superheld
Ben je van Hoogstraten? Zet je je graag in om van jouw buurt of jouw omgeving een betere 
plek te maken? Neem dan contact op met vrijwilligers@hoogstraten.be 

Ria (vrijwilligster bij Pampers & Co)
“Ik heb veel gekregen in het leven, op deze manier 
hoop ik iets terug te kunnen geven.”

Yeline (vrijwilligster bij het neerhof van het 
woonzorgcentrum)
“Door vrijwilligerswerk te doen, help ik anderen. 
Ik hou van dieren en dit sluit ook aan bij mijn 
studies.”

De week van 27 februari tot 7 maart staat opnieuw in het 
teken van de vrijwilliger. Hoogstraten is een bruisende 
en levende stad met veel verenigingen, initiatieven 
en activiteiten. Zonder het enthousiasme van de 
vele honderden vrijwilligers in Hoogstraten, zou dat 
waarschijnlijk allemaal niet mogelijk zijn. Vrijwilligers zijn 
onze lokale superhelden. Hun inzet betekent voor velen, 
waarschijnlijk ook voor jou, een wereld van verschil. In het 
bijzonder voor kwetsbare mensen, kinderen, ouderen,…. 

In 2020 is meer dan ooit gebleken dat we op elkaar 
aangewezen zijn. Met een klein gebaar, een beetje hulp 
hier en daar kunnen we het verschil maken voor onze 
buren en dorpsgenoten. 

We willen dit jaar in het bijzonder ook de mensen 
bedanken die geen officiële vrijwilliger zijn, maar in de 
praktijk een onschatbare dienst bewijzen aan andere 
mensen. Door boodschappen te doen, door op bezoek 
te komen, door chauffeur te spelen, door zwerfvuil op 
te ruimen … Zij blijven vaak onzichtbaar, hun bijdrage 
is enkel bekend bij de mensen die ze helpen. Maar ze 
zijn even waardevol als de ‘georganiseerde vrijwilligers’. 
DANKJEWEL .
Mensen helpen is toch het mooiste wat er is?
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Bedankt Bedankt 
SUPERHELDSUPERHELD 

Als je een woning of appartement 
verhuurt, ben je verplicht een plaatsbe-
schrijving op te maken. Zonder plaats-
beschrijving is het zeer moeilijk om op 
het einde van de huurovereenkomst 
aan te tonen in welke staat de woning 
was bij aanvang van het huurcontract. 
Maar wist je dat je - naast zo’n plaats-
beschrijving -  je huurwoning ook best 
beschermt met een conformiteitsattest?
Dit is een officieel document waaruit 
blijkt dat de woning voldoet aan de in 
Vlaanderen verplichte minimale veilig-
heids- en kwaliteitseisen. Met dit attest 
kan je als verhuurder dus aantonen dat 
de te huur gestelde woning voldoet aan 
alle eisen m.b.t. sanitair, elektriciteit, 
stabiliteit, verluchting en verlichting … .
 
Niet verplicht,
wel aanbevolen

In tegenstelling tot een plaatsbeschrij-
ving is een conformiteitsattest nog 
niet verplicht. Bij huurgeschillen waar 
de vrederechter moet tussenkomen 
zal deze wel vragen of de woning over 
zo’n conformiteitsattest beschikt. Is er 
geen conformiteitsattest, dan wordt het 
moeilijk om te bewijzen dat de woning 
bij aanvang van de huur aan deze nor-
men voldeed. Dit kan als verhuurder erg 
in je nadeel zijn.

Een plaatsbeschrijving en een conformi-
teitsattest zijn dan ook complementair. 
Terwijl in een plaatsbeschrijving de 
toestand van de woning (en de eventu-
ele gebreken) beschreven wordt, wordt 
in het conformiteitsattest bevestigd dat 
de woning veilig en kwalitatief is en dus 
aan de normen voldoet. 

WONEN

Hoe vraag ik 
een conformiteitsattest aan?

Het conformiteitsattest kan je aanvra-
gen bij de dienst Wonen. Op basis van 
een woningonderzoek wordt dan nage-
gaan of de woning conform is. Indien dit 
zo is, wordt het attest afgeleverd. Een 
conformiteitsattest is in principe 10 jaar 
geldig (mits enkele uitzonderingen).

Praktisch:
• De kostprijs van een confor-

miteitsattest is 62,50 euro. 
• Heb je nog vragen over het 

conformiteitsattest of wil je 
er één aanvragen, contacteer 
dan de dienst Wonen via 
wonen@hoogstraten.be of 

    03 340 19 19.

Actie rookmelders kent mooi resultaat
In september 2018 startte het stadsbestuur Hoogstraten in samenwer-
king met Stichting Brandwonden met een actie om rookmelders te instal-
leren. Deze waren te verkrijgen in het stadhuis aan een aanzienlijk lagere 
prijs dan in de winkel. Tevens ging per rookmelder 2 euro integraal naar 
het goede doel van Stichting Brandwonden. Deze gelden worden voorna-
melijk ingezet voor de (na)zorg van kinderen met brandwonden waarvoor 
de verplichte ziekteverzekering niet tussen komt.  

Van september 2018 tot eind januari hebben we zo 860 rookmelders 
verkocht. Dit maakt dat er meer dan 200 woningen zijn voorzien van 3 
of meer rookmelders en dat jullie maar liefst 1.720,00 euro hebben ge-
sponsord aan het goede doel van de Stichting Brandwonden. We kunnen 
alleen maar zeggen: dankjewel.

Uiteraard zijn rookmelders in jouw woning nog steeds verplicht. Heb je 
er nog geen? Ga ze dan kopen bij een (lokale) handelaar naar keuze. 
Voor meer info kan je terecht bij de dienst Wonen via
 wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 19.

Het conformiteitsattest 
  Een troef bij verhuur



 

GEZONDHEID
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KLAAR VOOR   JE 

VACC NATIE?
De vaccinatiecentra in heel Vlaanderen garanderen dat ieder-
een veilig, snel en dichtbij zijn coronavaccinatie krijgt. Voor 
de tien gemeenten van Eerstelijnszone Kempenland werden 
centra opgetrokken in Weelde (Ravels) en Turnhout. Inwoners 
van Hoogstraten kunnen terecht in Weelde (oude Navo-hallen 
in Weelde-Statie | Geeneinde 54,  2381 Ravels).

Generale repetitie
Tijdens een proefdag op een zondag in februari werden 
alle procedures uitgebreid getest. Uiteraard zonder vac-
cins, maar het verloop van een vaccinatiedag werd nauw-
gezet nagebootst. Een aantal testpersonen simuleerden 
specifieke situaties om eventuele problemen op te sporen 
en op te lossen.

Wat bleek? Beide vaccinatiecentra zijn er klaar voor! Vanaf 
maart kunnen 65-plussers en risicopatiënten zich op deze 
locaties laten vaccineren. Daarna volgt de rest van de 
bevolking.

Wanneer krijg ik mijn 
coronavaccin?

Wie aan de beurt is, krijgt een uitnodiging 
per brief. Je moet wel je afspraak beves-

tigen. Wil je de vaccinatie niet, dan kan 
je die weigeren. De volgorde hangt af 

van leeftijd, beroep en gezondheids-
situatie, maar alles is natuurlijk 

afhankelijk van de beschikbaar-
heid van vaccins. 
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Hoe verloopt een 
coronavaccinatie?
De totale doorlooptijd van een vaccinatie bedraagt ongeveer 30 minu-
ten. Hieronder lees je hoe jouw bezoek aan het vaccinatiecentrum zal 
verlopen.

1. Temperatuur meten
 Als je aankomt bij het vaccinatiecentrum, wijzen stewards je de weg op 

de parking. Je volgt de signalisatie naar de inkom van het vaccinatie-
centrum. Je gaat in de wachtrij staan die het nummer draagt dat je op 
jouw uitnodiging vindt. Daar meet een medewerker je temperatuur.

2. Registratie
 Je registreert je aan de inkombalie. De onthaalmedewerker controleert 

jouw identiteitsgegevens. Vervolgens word je begeleid naar één van de 
administratieve ruimtes.

3. Gesprek
 De onthaalmedewerker overloopt samen met jou je medische voorge-

schiedenis en geeft uitleg over het vaccin en de mogelijke bijwerkin-
gen. Als er van jouw vaccin een tweede dosis nodig is, wordt daarvoor 
ineens een afspraak vastgelegd.

4. Vaccinatie
 Een steward begeleidt je naar de vaccinatieruimte. Draag gemakkelij-

ke, losse kledij zodat je je bovenarm snel kan ontbloten. Een verpleeg-
kundige vaccineert je.

5. Kwartiertje rusten en vertrek
 Nadat je je spuitje hebt gekregen, mag je een kwartiertje rusten. Een 

medewerker houdt in de gaten of je last hebt van bijwerkingen en er is 
altijd een arts in de buurt. Na een kwartiertje kan je vertrekken.

Wat als ik niet in 
het vaccinatiecentrum geraak?
Je kan je vaccin maar op één plaats krijgen, namelijk in Weelde. Je kan 
nergens anders je spuitje krijgen. Voor mensen die minder mobiel zijn, 
wordt gewerkt aan een oplossing. Zie hiernaast.

Hoe toegankelijkelijk is 
het vaccinatiecentrum?
Voor personen met een handicap zijn er parkeerplaatsen gereserveerd 
dichtbij de ingang. In het centrum zijn rolstoelen beschikbaar. Slechtho-
renden mogen in de rij gaan staan waar hun hoorapparaat de signalen 
van een ringleidingsysteem kan opvangen, zodat ze de instructies duide-
lijk kunnen verstaan. Er zijn openbare toiletten aanwezig. Het sanitair en 
alle materialen worden na elk gebruik ontsmet.

Moet ik na mijn spuit de 
coronamaatregelen nog volgen?
Ja. Pas als iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten inenten 
en er genoeg mensen beschermd zijn, kunnen we ons oude leven weer 
oppikken.

Hoogstraten 
garandeert 
vervoer naar 
Weelde
Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft zijn 
best gedaan om de overheid ervan te overtuigen 
om ook in Hoogstraten een vaccinatiecentrum 
op te richten. Weelde ligt immers niet vlakbij, 
als je bijvoorbeeld in Meersel-Dreef of Meer 
woont.  Dat bleek evenwel niet mogelijk. 

In de Eerstelijnszone Kempenland heeft men er 
oog voor dat sommige mensen niet zo gemak-
kelijk ter plaatse geraken. Dat gaat bijvoorbeeld 
over mensen die al wat ouder zijn of ziek zijn 
en zich moeilijk nog met de eigen auto kunnen 
verplaatsen. Of mensen die niet over een auto 
beschikken. Ook voor mensen die geen gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer, moet 
er een oplossing komen. Daarvoor heeft ELZ 
Kempenland trouwens ook een mobiliteitsbud-
get ter beschikking gekregen.

Op het moment dat wij dit schrijven, is die 
oplossing nog niet volledig uitgewerkt. Maar 
stad Hoogstraten garandeert dat er een com-
fortabele, vlotte en betaalbare oplossing komt 
voor mensen die minder mobiel zijn.  Over die 
oplossinge zullen wij je tijdig informeren.

Praktisch:
• meer info over de vaccinatiecampagne in 

onze regio: 
     www.elzkempenland.be
• over het vaccineren in het algemeen: 
 www.laatjevaccineren.be/covid-19
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Het is wetenschappelijk bewezen dat 
bewegen je fysiek en mentaal versterkt. 
En dat is belangrijk, zeker nu. Laat ons 
even opsommen waar bewegen alle-
maal goed voor is:
• Bewegen is goed voor je gewicht, 

bloeddruk, cholesterol, spieren en 
botten en de bloedsuikerspiegel.

• Bewegen zorgt voor minder (rug)
pijn, minder vermoeide ogen, minder 
gewrichtsklachten.

• Bewegen vermindert de kans op 
kanker, osteoporose, diabetes type 2, 
hart- en vaatziekten.

• Bewegen versterkt je immuunsysteem 
en helpt om chronische aandoenin-
gen te vermijden.

Maar dat is nog niet alles!

Bewegen is goed voor lichaam én geest. 
Als je voldoende beweegt, voel je je van-
zelf beter in je vel. Je hebt meer energie 
en voelt je fitter. Je slaapt beter. Je kan 
je beter concentreren. Je kan beter om 
met stress. Het risico op depressie ver-
mindert. Op latere leeftijd kan je langer 
zelfstandig leven. Bewegen verbetert 
echt je levenskwaliteit. Conclusie: sa-
men bewegen maakt je gelukkiger

Samen bewegen is gratis en 
voor iedereen toegankelijk

Bewegen kan altijd, overal, en gratis: 
denk maar aan wandelen en fietsen. 
Voorzie beweegmomenten in je dage-
lijkse leven, dat kost niets. Dat kan door 
klussen in en rond je huis, in de tuin 
werken (al telt je gras maaien met een 
zitmaaier niet mee), de hond een keer 
meer uitlaten (die vindt dat niet erg), … 

Word jij 
onze nieuwe 
Hoogstraatse 

BV(beweegvoorbeeld)?

Ga je enkele keren per week 
wandelen met een buur of met 
een vriend(in)? Je bent een trotse 
oma of opa die elke week met je 
kleinkind gaat zwemmen? Of je 
spreekt regelmatig af met enkele 
collega’s om te gaan joggen of 
fietsen? En wil je het plezier van 
samen bewegen mee uitdra-
gen? Dan kan je ons helpen! We 
maken een fotoreportage om 
andere inwoners te inspireren. 
Stel je voor 8 maart kandidaat bij 
de dienst gezondheid op:
03 340 19 59 of
samenleving@hoogstraten.be

Samen bewegen is gezond
Werk je tegenwoordig hele dagen thuis? Heb je niet meer die 
dagelijkse fiets- of wandeltocht naar het werk? Misschien 
merk je dat de conditie achteruit gaat. Of nog erger, dat de 
kilo’s eraan vliegen. Laat je niet gaan en BEWEEG. Want be-
wegen is eigenlijk het beste medicijn dat er is. De komende 
maanden helpen we jou via Info’zine om gezond te bewegen.

Samen bewegen is leuker
Door samen te bewegen heb je meer 
sociale contacten en smeed je banden. 
Je brengt meer tijd door met je familie, 
kleinkinderen of vrienden. Soms heb je 
geen puf om eraan te beginnen, maar 
als je samen afspreekt om te bewegen 
komt die puf vanzelf.

Samen bewegen is 
coronaveilig
Als je de maatregelen volgt - bewegen 
in openlucht, in kleine groepjes van 
maximum vier personen, en met 1,5 
m afstand - is het risico om elkaar te 
besmetten heel erg klein. 

GEZONDHEID
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H O O G S T R A T E N

Stad Hoogstraten gaat samen met Unizo Hoogstraatse 
ondernemers en hun producten promoten

Stad Hoogstraten en Unizo Hoogstraten hebben de koppen bij 
elkaar gestoken om een hernieuwde samenwerking op te zetten voor 

de promotie van Hoogstraten en het ondernemerschap. De focus ligt 
daarbij op de middenstand. Een werkgroep ‘Beleef Hoogstraten’ werkt 

samen met de stad een jaarlijks actieplan uit. 

Herstart

De stad en de Hoogstraatse onderne-
mers hebben de voorbije maanden 
intens samengewerkt om ondersteu-
ning te voorzien tijdens de lockdown. 
Maar er wordt ook al gedacht aan de 
toekomst wanneer de coronabeper-
kingen voorbij zijn en de Hoogstraatse 
ondernemers hun volledige potentieel 
kunnen ontplooien. De nieuwe samen-
werkingsovereenkomst met Unizo past 
naadloos in het relanceplan Hoogstra-
ten Herstart”.

Er bestond reeds een samenwerkings-
akkoord met Unizo Hoogstraten over 
de website www.beleefhoogstraten.
be. Op deze website kan de inwoner en 
bezoeker van Hoogstraten kennismaken 
met het rijke aanbod aan winkels en 
ondernemers. De website werd mee 
gefinancierd vanuit de provincie voor 
het project ‘Straat in ’t vizier’. Met de 
nieuwe overeenkomst wordt deze sa-
menwerking nog verder uitgebouwd.

Beide partijen, die het akkoord onder-
tekenden, focussen niet enkel op het 
kernwinkelgebied in het centrum van 
Hoogstraten, maar betrekken er ook 
ondernemers bij uit de andere dorpen 
van Hoogstraten. De werkgroep ‘Beleef 
Hoogstraten’ bestaat voortaan uit 
minstens twee vertegenwoordigers van 
de winkeliers, twee vertegenwoordigers 
van de horeca (inclusief verblijfstoeris-
me) en twee vertegenwoordigers van de 
dienstensector. Per sector is er telkens 
minstens één vertegenwoordiger van 
het kernwinkelgebied en één vertegen-
woordiger van de dorpen. In de werk-

groep zijn de stadskern en de dorpen 
dus evenwichtig vertegenwoordigd.

De werkgroep ‘Beleef Hoogstraten’ stelt 
een jaarlijks actieplan op en stemt deze 
af met het stadsbestuur. Daarbij zal 
men zich concentreren op:
1. Het organiseren van evenementen die 

de naamsbekendheid van Hoogstra-
ten ten goede komen en extra klanten 
aantrekken, bijvoorbeeld door de 
organisatie van opendeurdagen en 
koopzondagen. 

2. Het in de kijker zetten van Hoogs-
traatse ondernemers en hun produc-
ten, bijvoorbeeld door middel van 
getuigenissen van ambassadeurs.

3. Het verbeteren van de samenwerking 
tussen Hoogstraatse ondernemers, 
bijvoorbeeld door het organiseren 
van een gezamenlijke inkoop van 
diensten of producten of door de 
organisatie van netwerkmomenten.

4. Het organiseren en promoten van 
‘Koop lokaal’-acties. 

5. Het opstellen van een overzicht 
van Hoogstraatse bedrijven en hun 
producten en het regelmatig updaten 
ervan.  

De overeenkomst werd door de ge-
meenteraad unaniem goedgekeurd in 
haar zitting van december 2020, en is 
door alle partijen digitaal ondertekend. 
Ondernemers die zich aangesproken 
voelen door dit initiatief en er mee hun 
schouders onder willen zetten, worden 
uitgenodigd om een kijkje te nemen op 
www.beleefhoogstraten.be. 

Ben je al lid van 
de facebookgroep 
‘Lokale economie 
Hoogstraten’? 

Dit is het officiële informatiekanaal 
van de dienst economie van de stad 
Hoogstraten voor de Hoogstraatse 
ondernemer. Via deze groep infor-
meren wij jullie over alle acties en 
initiatieven van de stad die belang-
rijk zijn voor jullie als ondernemer. 
En je kan ook reageren.  Hoe meer 
interactie, hoe liever zolang dit op 
een respectvolle manier gebeurt.

Surf naar www.facebook.com/
groups en tik in het zoekvenster 
‘lokale economie Hoogstraten’.  

Ik koop in 
H O O G S T R A T E N

www.beleef hoogstraten.be
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Uitleg bij de kleuren: 
Lokaal hulpaanbod in Hoogstraten
Telefoon, chat of online hulp

Kind en Gezin
Wat: Kind en Gezin wil voor elk kind zo veel mogelijk 
kansen creëren. Kind en Gezin is er voor alle (aan-
staande) ouders met kinderen tot 3 jaar.
Wanneer: op afspraak
Waar: consultatiebureau Hoogstraten - 
Jaak Aertslaan 4

Contact: 
• Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 - elke weekdag 

van 8.00 uur tot 20.00 uur
• Chat: elke weekdag van 9.00 uur tot 16.30 uur
• www.kindengezin.be

Opvoedingswinkel Hoogstraten
Wat: bij de Opvoedingswinkel kan je terecht met klei-
ne of grote vragen over de opvoeding van kinderen 
en jongeren tussen 0 en 24 jaar.
Wanneer: op afspraak
Waar: Gelmelstraat 81 - 2320 Hoogstraten

Contact:
• 03 633 98 95 of 0493 31 01 56 
• opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be 
• www.opvoedingswinkelhoogstraten.be 

CLB 
(Centrum voor leerlingenbegeleiding) Kempen - 
Hoogstraten
Wat: hoe het op school gaat, hoe je je voelt, of je 
gezondheid; het CLB biedt hulp indien nodig.
Wanneer: op afspraak
Waar: Gravin Elisabethlaan 2 - 2320 Hoogstraten

Contact:
•  03 314 39 70 
• hoogstraten@clb-kempen.be 
• chat: ma, di, do: van 17.00 uur tot 21.00 uur - woe: 

van 14.00 uur tot 21.00 uur
• www.clb-kempen.be

De coronacrisis kan een impact 

hebben op je mentaal welzijn. Heb 

jij nood aan een luisterend oor, kan 

je een oppepper gebruiken of wens 

je advies op maat? In Hoogstraten 

vind je tal van organisaties die jou 

hierbij graag helpen. 

Onderstaande instanties helpen 

je om je beter te wapenen tijdens 

moeilijke periodes en helpen je om 

je veerkracht te versterken. 

kinderen 
en 
jongeren

1.

Hulp van CLB 
(Centrum voor leerlingenbegeleiding) Kempen - Hoogstraten
Wat: hoe het op school gaat, hoe je je voelt, of je gezondheid; het 
CLB biedt hulp indien nodig.
Wanneer: op afspraak
Waar: Gravin Elisabethlaan 2 - 2320 Hoogstraten
Contact:
• 03 314 39 70 
• hoogstraten@clb-kempen.be 
• chat: ma, di, do: van 17.00 uuur tot 21.00 uur - 
 woe: van 14.00 uur tot 21.00 uur
• www.clb-kempen.be

JAC Hoogstraten
Wat: het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen 
en problemen.
Wanneer: woensdag van 12.00 uur tot 15.00 uur, of op afspraak
Waar: Lindendreef 12 - 2320 Hoogstraten
Contact:
• 0474 34 41 51
• www.caw.be/jac

Awel
Wat: Awel luistert naar alle kinderen en jongeren. Met een vraag, 
een verhaal of een probleem.
• Tel 102: van 16.00 uur tot 22.00 uur, op woensdag en zater-

dag vanaf 14.00 uur. Niet op zondag en feestdagen.
• chat: van 18.00 uur tot 22.00 uur. Niet op zondag en feestda-

gen.
• www.awel.be

gezinnen en 
ouders

2.
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Hulpvragen
Wat: boodschappenhulp, maaltijden aan huis, info en hulp bij het aan-
vragen van tegemoetkomingen,… 
Wanneer: op aanvraag

Contact:
• weekdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur 

(vrijdag tot 15.30 uur)
• 03 340 16 30 (lokaal dienstencentrum) | 
 03 340 16 16 (huisbezoeker ouderen)
• dienstencentrum@hoogstraten.be | winny.vriens@hoogstraten.be

Uitleg bij de kleuren: 
Lokaal hulpaanbod in Hoogstraten
Telefoon, chat of online hulp

voor alle
inwoners

3. ouderenmantel-zorgerskwetsbare personen

4.

een goed
gesprek, 
voor alle
inwoners

5.

Sociale dienst Hoogstraten
Wat: bij de sociale dienst kan je terecht met elke 
hulpvraag, over wat dan ook. 
Wanneer: op afspraak
Waar: Jaak Aertslaan 7 - 2320 Hoogstraten
Contact:
• 03 340 16 01 
• socialedienst@hoogstraten.be 

1712 
Wat: 1712 is de professionele hulplijn voor vragen 
over geweld, misbruik en kindermishandeling.
• Tel 1712: 
 elke weekdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
• chat: elke weekdag, van maandag tot donder-

dag, van 13.00 uur tot 20.00 uur
• www.1712.be 

CAW De Kempen
Wat: je kan in alle vertrouwen terecht bij een hulp-
verlener van het CAW. Er zijn verschillende vormen 
van hulp mogelijk.
• 0800 13 500: 
 elke weekdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
• chat: elke weekdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
• www.caw.be

1813 - zelfmoordlijn
Wat: de zelfmoordlijn biedt hulp bij zelfmoordge-
dachten, als je bezorgd bent om iemand, en voor 
nabestaanden.
• Tel 1813: 24u/24u
• chat: elke dag van 18.30 uur tot 22.00 uur
• www.1813.be

Telefoonvrijwilligers
Wat: wil je geregeld iemand bellen of gebeld worden voor een gezelli-
ge babbel? Neem dan contact op met het lokaal dienstencentrum. 
Voor wie: voor iedereen, maar met focus op ouderen en kwetsbare 
personen.
Wanneer: op aanvraag 
Contact:
• weekdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 

uur (vrijdag tot 15.30 uur)
• 03 340 16 30 (lokaal dienstencentrum) 
• dienstencentrum@hoogstraten.be

Tele-Onthaal
Wat: je kan bij Tele-Onthaal praten over wat jou bezighoudt; een 
groot probleem of kleinere zorgen.
• Tel 106: 24u/24u 
• chat: elke dag van 18.00 uur tot 23.00 uur, op woensdag en zondag 

vanaf 15.00 uur
• www.tele-onthaal.be

Ben je in gevaar of 
in een noodsituatie? 
• Bel dan de politie op het nummer 101. 
• Bel het noodnummer 112 voor dringende 
 medische hulp.

Al deze diensten zijn gratis. Wij zorgen er ook voor dat je identiteit niet gedeeld
 wordt met andere diensten, tenzij je dat zelf wenst. 
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Traditiegetrouw worden in februari de sportkampioenen van 
het voorbije jaar gevierd. Dit jaar is een uitgebreide huldiging 
omwille van de coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom 
zetten we de sportkampioenen van 2020 hier in de kijker. 
Want ondanks het moeilijke jaar 2020, ook voor de sportsec-
tor, hebben een aantal inwoners van Hoogstraten of leden van 
Hoogstraatse sportverenigingen mooie prestaties neergezet!

Sporttiener 2020: 

Merel 
Braspenning
Paardrijden

Merel is een enthousiaste en leergierige 
amazone met respect naar organisatie, 
medekandidaten, lesgevers of coach. 
Ze is ambitieus en verzorgt zelf haar vijf 
pony’s en rijdt bij de Paardenvriendjes 
uit Wortel. 

Ze heeft op korte tijd veel bereikt door 
van LRV kampioen over te gaan naar 
internationale wedstrijden en dit samen 
met haar pony Parco. 

Eén van de belangrijkste prestaties van 
Merel in 2020 was de 4de plaats op de 
internationale wedstrijd in Fontaine-
bleau (Frankrijk) eind augustus, waar ze 
de beste Belgische was op een lood-
zwaar parcours. 

Sportvrouw 2020: 

Dorien 
Van de Poel
Atletiek

Dorien woont in Hoogstraten en doet 
aan atletiek bij DJA in Zundert. Ze loopt 
in de categorie masters 35. 

In 2020 heeft Dorien verschillende 
mooie prestaties geleverd en ver-
scheidene malen haar persoonlijke en 
clubrecords gebroken. Bovendien heeft 
ze in totaal 4 gouden medailles behaald 
op een Belgische kampioenschap, in 
haar categorie, en een bronzen medaille 
op het provinciaal kampioenschap, alle 
categorieën. 

Sportlaureaten 
2 0 2 0

• Anne-Sophie Bremans 
 (Atletiekver. Noorderkempen)
 Winnaar KAVVV veldloopcriterium 

kadetten meisjes

• Guy Hendrickx 
 (Atletiekver. Noorderkempen)
 Winnaar KAVVV veldloopcriterium 

masters heren +50

• Carine Jochems 
 (Atletiekver. Noorderkempen)
 Provinciaal kampioen veldlopen 

masters dames +45

• Jan Vlamings 
 (Atletiekver. Noorderkempen)
 Belgisch kampioen outdoor 
 hinkstapspringen masters M60
 2de plaats Belgisch kampioen-

schap indoor 60m horden masters
 2de plaats Belgisch kampioenschap 

outdoor 100m horden masters M60

• Floris Rombouts 
 (Karateclub Hiraken)
 3de plaats BK Kata

• Marijke  Bax 
 (Paardenvrienden Wortel)
 Provinciaal kampioen met Joberlina 

van de Kapel in reeks L2
 2de plaats Nationaal bij 
 5-jarige paarden. 

• Lien Koyen (De Marckeruiters)
 3de plaats eventing in reeks 5 met 

pony Vosje in het eindklassement 
eventing winterseizoen 2019-2020 
(hoogste reeks voor de pony’s)

• Lotte Godrie (De Marckeruiters)
 Nationaal kampioen dressuur in 

DB2 met pony Ponaroos 
 van stal ‘d’ Hoeve 

• Karin Donckers 
 (De Blauwbossenruiters)
 Eventing Barocca d’Alva (Portugal, 

CCI 4*): 1ste plaats met 
 Fletcha van ‘t Verahof 

• Claudine Delafaille 
 en Cindy Hanibals (TC De Vrijheid)
 Provinciaal kampioen 
 dubbel dames 1

• Quinten Michoel (ZGeel)
 Vlaams jeugdkampioen 
 100m vlinderslag

• Joseph Van Wellen (HoZT)
 Vlaams jeugdkampioen 
 800m vrije slag
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Goe
Bezig!
Hartverwarmend Hoogstraten

Coöperatie Hoogstraten heeft met zijn teleractie 
“Hartverwarmend Hoogstraten”  een mooi 
bedrag ingezameld voor verschillende goede 
doelen: niet minder dan € 15.825. Deze teleractie 
verving de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Op 
www.hartverwarmendhoogstraten.eu konden de 
tuinders zelf kiezen naar welk goed doel hun deel 
van het budget ging. 52 goede doelen ontvingen 
uiteindelijk een geldbedrag, waaronder ook 
woonzorgcentrum Stede Akkers.

Wat is de gele doos?
In de gele doos worden alle gegevens gebundeld 
die nuttig zijn voor de hulpdiensten als brandweer, 
politie en medische hulpverleners. Het gaat daarbij 
om persoons-, contact-, en medische gegevens. De 
doos wordt bewaard in de koelkast, omdat dit een 
gemakkelijke vindplaats is voor de hulpdiensten. 
Een bijhorende sticker, die aan de binnenkant van 
de voordeur wordt geplakt, duidt aan dat er een gele 
doos in de koelkast zit. Zo vinden hulpverleners snel 
de nodige informatie om gepaste hulp te bieden wan-
neer ouderen in nood verkeren of vermist blijken.

Een initiatief van senioren voor senioren
Met de gele doos wil het Regionaal Platform Oude-
renbeleidsparticipatie (RPO) Kempen, het platform 
van de seniorenraden uit onze regio, levens van se-
nioren redden. Welzijnszorg Kempen en de provincie 
Antwerpen ondersteunen het initiatief. Op aangeven 
van seniorenraad Hoogstraten besliste het stadsbe-
stuur om mee in te stappen in dit project. 
Stad Hoogstraten wil eerst en vooral de gele doos 
verdelen aan de meest kwetsbare en zorgbehoeven-
de groepen, zoals bv. de alleenstaande 75-plussers. 
Omdat fysieke contacten met senioren momenteel 
niet evident zijn en om de organisatie goed voor 
te kunnen bereiden, start de verdeling pas na de 
zomervakantie. In Info’zine van september zal je alle 
informatie vinden: aan wie en hoe de gele doos zal 
worden verdeeld, wat er precies in moet, en waar je 
terecht kan voor hulp en begeleiding.

Een terugblik op 

15 jaar Cultuurprijsuitreiking
2020 was een rampzalig jaar 
voor de cultuur- en evenemen-
tensector. De meeste geplande 
activiteiten moesten afgelast 
worden als gevolg van de coro-
namaatregelen. Een uitreiking 
van cultuurprijzen over het jaar 
2020 is dan ook niet logisch. 
Maar toch wil de Cultuurraad 
niet zomaar voorbijgaan aan 15 
jaar traditie van Hoogstraatse 

Cultuurprijzen. Daarom werd een mooi alternatief bedacht. In 
een boeiende video blikt de Cultuurraad terug op de Cultuur-
prijslaureaten van de afgelopen 15 jaar. Elke winnaar komt aan 
het woord en krijgt ook de gelegenheid om vooruit te blikken 
naar de toekomst. En wat blijkt: het gonst van ideeën, het bruist 
van creativiteit. Als we straks weer mogen, staan ons in Hoogs-
traten nog mooie cultuurdagen te wachten.

Je kan de video bekijken op 
het YouTube-kanaal van Stad Hoogstraten. 

Ook Hoogstraten verdeelt

‘de gele doos’

Stichting De Kleine Strijders werd het vaakst gekozen 
als favoriete goede doel van de Hoogstraten telers.

BERICHTEN



14 | INFO’ZINE Hoogstraten 03/2021

Leesbare
 huisnummer

De mobiliteitsraad van Hoogstraten 
wenst nog eens de aandacht te 

vestigen op het belang van leesbare 
huisnummers, die goed zichtbaar zijn 

vanaf de straat. 

Duidelijk leesbare huisnummers 
zijn cruciaal. In geval van nood 

moeten politie, brandweer of andere 
hulpdiensten snel je woning kunnen 

terugvinden om zo snel mogelijk hulp te 
kunnen bieden. 

Een huisnummer, dat ook in 
het donker goed zichtbaar is, 

is daarbij een extra troef.

Nieuwe 
blauwe zak

Vanaf 1 maart kan je meer kwijt in de 
pmd-zak. Naast plastic flessen, metalen 

verpakkingen en drankkartons, mogen 
we er voortaan ook huishoudelijk plastic 
en plastic zakken in stoppen.  De groene 

zak voor plastic-afval wordt afgeschaft. 
Ieder huisgezin krijgt een folder 

 in de bus met concrete info. 

Meer info: www.iok.be 

 

Doe mee aan het 
bevolkingsonderzoek 
dikkedarmkanker
Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Tijdig 
opsporen is belangrijk. Als de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, 
kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de 
kans op volledige genezing groter. Ben je tussen 50 en 74? Dan kan je elke twee 
jaar deelnemen aan de stoelgangtest. 

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot 
de leeftijdsgroep behoort en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal 
liet onderzoeken.  Wil je weten wanneer je een uitnodiging met een afnameset 
in de brievenbus mag verwachten? Kijk dan op www.myhealthviewer.be of 
www.mijngezondheid.be. Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en 
medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan 
ook de app ‘itsme’ gebruiken. 

Praktisch:
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

 • Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160
 • www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
    info@bevolkingsonderzoek.be

De eerste tekenen van de lente openbaren zich. Wie groene vingers heeft, voelt het 
kriebelen om aan de slag te gaan in de tuin. Je kan talloze plant- en heestersoorten 
van over de ganse wereld aankopen via tuincentra en webshops. Maar waarom 
kies je niet voor inlandse planten? We zetten het even op een rijtje!
Wil je leven in je tuin? Dan brengt inheems plantgoed een grotere soortenrijkdom 
met zich mee. Uitheemse planten kunnen zeer bloemrijk zijn, maar het risico 
bestaat dat jouw uitheemse plant op een dag invasief kan worden. Is dat geen 
goede reden om zoveel mogelijk voor inheemse flora te kiezen?
Nog een reden om voor inheemse planten te kiezen, is de hogere milieukost voor 
de opkweek van exotisch plantgoed. Veel van deze uitheemse planten worden 
opgekweekt in verwarmde serres behandeld met bestrijdingsmiddelen.

Kempens en niet duur!
Streekeigen bomen en struiken zijn aangepast aan onze zandige Kempen. Door te 
kiezen voor deze soorten, breng je een beetje Kempen in je eigen tuin. Bijkomend 
voordeel, deze soorten zijn niet duur en beter bestand tegen ziekten en plagen.

Wil je meer info, dan geeft de PLANTWIJZER geschikt plantadvies voor bomen en 
struiken in de provincie Antwerpen.  Deze kan je vinden op de site van provincie 
Antwerpen: www.provincieantwerpen.

BERICHTEN

streekeigen plantgoed 
Kies voor
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Dit najaar start Hoogstraten met een gloednieuw 
vrijwilligersproject. Een team van speciaal 
opgeleide Hoogstraatse ‘tuinrangers’ neemt dan 
buren en medeburgers mee op safari in hun eigen 
tuin, op zoek naar fascinerende fauna en flora. 
Tegelijk geven de tuinrangers advies op maat om 
je tuin meer natuurvriendelijk in te richten en 
beter bestand te maken tegen droogte en hitte. 

Hoogstraten heeft daartoe een overeenkomst 
getekend met Inverde, het opleidingscentrum 
van het Agentschap voor Natuur en Bos. Bijna 
10% van Vlaanderen bestaat uit particuliere 
tuinen, koertjes en balkons. Aaneengesloten 
tuincomplexen slingeren als groene linten door 
ons landschap. Ze kunnen een belangrijke rol 
spelen in de strijd tegen droogte, hittegolven en 
biodiversiteitsverlies.

Kortom, het natuurpotentieel van onze kleine en 
grote tuinen is gigantisch. De Tuinrangers kunnen 
dit potentieel helpen ontsluiten.  Hoogstraten 
engageert zich voor twee werkingsjaren met vier 
vrijwilligers en 300 tuinbezoeken. 

Pampers & co
Hulp voor jonge ouders

Pampers & co is een project dat vier jaar geleden werd opgestart 
met als doel luiers en pap aan een lagere prijs ter beschikking te 
stellen aan mensen in armoede. Het is een samenwerkingsverband 
tussen stad Hoogstraten en de Hoogstraatse welzijnsschakel ’t Ver-
Zet-je. De organisatie en administratie wordt door stad Hoogstraten 
op zich genomen. De praktische zaken worden vooral uitgevoerd 
door de vrijwilligers van welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je. Afhankelijk van 
de leeftijd van het kindje kunnen ouders luiers, eerste leeftijdsmelk, 
groente – en fruitpotjes en borstvoedingspakket aankopen, aan 
maximum 50% van de winkelprijs.

Succes in 2020
In 2020 mochten we de ouders van maar liefst 26 kindjes ontvangen 
en verder helpen. Gemiddeld komen er per bedeling ouders van 
vijftien kindjes. Dit is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 
enkele jaren geleden! 

De nieuwe ‘Feftig’
’t Ver-Zet-je verhuisde onlangs naar een nieuwe locatie, waar wij ook 
met Pampers & co dankbaar gebruik van maken. ‘De nieuwe Feftig’ 
bevindt zich in de Heilig Bloedlaan 242/b (waar vroeger La Segunda 
was). Het is een mooie, ruime ontmoetingsruimte waar de ouders 
straks - wanneer de COVID-19-maatregelen dit toelaten -  een kop 
koffie/thee kunnen drinken en wat kunnen babbelen of ervaringen 
kunnen uitwisselen met de andere ouders en/of vrijwilligers. 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan Pampers & co?
Pampers & co draait op giften van burgers. Wil jij ook schenken?  Je 
kan een gift doen op rekeningnummer BE25 9731 6848 4182.
Hiermee steun je rechtstreeks gezinnen die in armoede leven en 
vaak onvoldoende budget hebben om melk en pampers te voorzien 
voor hun kindje. 

streekeigen plantgoed 

Tuinrangers
Hoogstraten doet mee

Meer krijgt 
Victoriaplein 
De gemeenteraad heeft besloten om de 
naam Victoriaplein te geven aan het plein 
op de vroegere Veilingsite in Meer. De naam 
verwijst naar het café Victoria op deze 
locatie. Bovendien vindt de gemeenteraad 
het belangrijk dat er meer vrouwelijke straat-
namen komen in Hoogstraten. 

Op het Victoriaplein worden momenteel 
nieuwe woongelegenheden, winkels, een 
polyvalente zaal en een verkeersvrij plein 
aangelegd.
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Nieuwbouw en herbouw
Korting op de onroerende voorheffing
Bij nieuwbouwwoningen krijg je bij het 
behalen van een laag E-peil een korting 
op je onroerende voorheffing. De kor-
ting wordt automatisch toegekend.

Federale 6% btw-regeling 
voor sloop- en heropbouw
Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de 
afbraak van gebouwen en de herop-
bouw van woningen wordt in 2021-2022 
uitgebreid in heel België. Om deze 
premie te ontvangen, moet de woning 
waarvoor je deze regeling aanvraagt 
wel gedurende 5 jaar je enige en eigen 
woning zijn en mag de bewoonbare op-
pervlakte maximum 200 m² bedragen.

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie
De Vlaamse premie bedraagt 10.000 
euro per project voor woningen met een 
omgevingsvergunningsaanvraag tussen 
1 januari 2021 en 31 december 2022. 
Enkel gecombineerde omgevingsver-
gunningen voor sloop- én heropbouw 
komen in aanmerking. De Vlaamse 

BOUWEN & WONEN

Ben je van plan om je woning energiezuiniger te maken, te 
verbouwen of aan te passen aan je leeftijd? In 2021 kan je hier 
heel wat premies voor krijgen. In dit artikel krijg je een over-
zicht van de bestaande premies en tegemoetkomingen. 

Premies voor je 
woning in 2021

sloop- en heropbouwpremie kan alleen 
worden aangevraagd indien je niet in 
aanmerking komt voor de federale 6%-
regeling voor sloop- en heropbouw.

Verzekering gewaarborgd wonen
Wie een hypothecaire lening afsluit voor 
het kopen, bouwen of verbouwen van 
een woning, kan zich met de verzeke-
ring gewaarborgd wonen kosteloos 
verzekeren tegen inkomensverlies 
door plotse werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse 
overheid je met het afbetalen van je 
lening als je een tijd niet kunt werken 
door werkloosheid of ziekte.

Bestaande woningen
Vlaamse renovatiepremie
Als je woning minstens 30 jaar oud is en 
je wilt deze renoveren, dan kan je ge-
bruik maken van de Vlaamse renovatie-
premie. Je kan deze premie aanvragen 
voor werken aan structurele elementen, 
werken aan het dak, het buitenschrijn-
werk en/of aan technische installaties.

Vlaamse aanpassingspremie
Als je je woning wenst aan te passen 
aan je leeftijd (65+) of aan de leeftijd 
van een inwonend gezinslid, kom je 
misschien in aanmerking voor deze pre-
mie. Denk maar een het installeren van 
een traplift, het vervangen van een bad 
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door een inloopdouche, het wegwerken 
van niveauverschillen in de woning, … .

Premies Fluvius
Ook dit jaar kan je premies ontvangen 
voor klassieke investeringen in isolatie 
en beglazing en voor het investeren in 
duurzame technieken:
• Dakisolatie, muurisolatie en vloeriso-

latie;
• Hoogrendementsglas;
• Warmtepomp;
• Technieken: warmtepomp, zonne- of 

warmtepompboiler, zonnepanelen 
(nieuw in 2021!). 

Asbestverwijdering (nieuw in 2021!)
Als je tijdens renovatiewerken van de 
dakbedekking, het onderdak of van de 
gevelbekleding  asbesthoudende mate-
rialen moet verwijderen, kan je genieten 
van een hoger premiebedrag voor dak- 
of zoldervloerisolatie of muurisolatie 
aan de buitenzijde.
Naast deze verhoogde premie van 
Fluvius kan je ook bij IOK subsidies 
aanvragen voor een asbestonderzoek 
en het verwijderen van niet-hechtge-
bonden asbest bij vloerbedekking en 
leidingisolatie.

Totaalrenovatiebonus
Bij het uitvoeren van minstens 3 inves-
teringen binnen een periode van 5 jaar 
kan je ook genieten van een totaal-
renovatiebonus. Naast investeringen 
om energie te besparen komt ook het 
plaatsen van een ventilatiesysteem in 
aanmerking als investering.

EPC-labelpremie (nieuw in 2021!)
Wanneer je binnen een periode van 5 
jaar via een nieuw EPC (energiepresta-
tiecertificaat) kan aantonen dat je jouw 
woning of appartement veel ener-
giezuiniger hebt gemaakt, kom je in 
aanmerking voor deze premie. Je kan de 
totaalrenovatiebonus en de EPC-label-
premie niet samen aanvragen.

Huur- en isolatiepremie
Woon je als huurder in een woning die 
nog niet of slecht geïsoleerd is? Of ben 
je verhuurder van zo’n woning? Dan 
komt je woning misschien in aanmer-
king voor een huur-en-isolatiepremie. 
En krijg je voor het investeren in meer 
energiezuinige muren, dak of beglazing 
een premie die veel hoger ligt dan de 
gewone premies van Fluvius.

Ben je beschermde afnemer?
Alle premies die je kan aanvragen bij 
Fluvius liggen hoger als je tot de doel-
groep ‘beschermde afnemers’ behoort 
of als je een klant bent die op het 
elektriciteitsnet is aangesloten met een 
exclusieve nachtteller.
Als je een verouderde verwarmingsketel 
vervangt door een individuele conden-
satieketel op aardgas of propaan/bu-
taan kan je genieten van een aanzienlij-
ke premie. 

Via Energiehuis Kempen kan je zonder 
bijkomende kosten renteloos een lening 
afsluiten voor energiebesparende inves-
teringen aan je woning. Wel enkel als je 
tot de prioritaire doelgroep behoort van 
de Vlaamse energielening.

Renteloos renovatiekrediet en 
energielening+ (nieuw 2021!)
Vanaf 2021 kan je als nieuwe eigenaar 
van een woning beroep doen op het ren-
teloos renovatiekrediet als je een slecht 
energiepresterende woning binnen 5 
jaar sterk verbetert. Je zal dan aanslui-
tend bij het hypothecair krediet voor de 
verwerving van het pand bij je bank ook 
een renteloos renovatiekrediet kunnen 
afsluiten. Als je een woning via erfenis 
of schenking krijgt, kan je terecht bij het 
lokale energiehuis voor een gelijkaardi-
ge Energielening+.

Premie voor thuisbatterij 
(nieuw in 2021!)
Met een batterij kan je als particulie-
re producent overtollige stroom zelf 
opslaan en deze verbruiken als je die 
nodig hebt. In 2021 kan je voor die 
thuisbatterij een premie aanvragen. 

Kortingen bij ingrijpende
energetische renovaties
Als je een ingrijpende energetische re-
novatie doorvoert en je E-peil na afloop 
van de werken sterk hebt verlaagd, kan 
je 5 jaar lang 50%-korting (verlaging tot 
onder E90) of 100%-korting (verlaging 
tot onder E60) krijgen op je onroerende 
voorheffing. Daarnaast kan je ook een 
korting van 1% krijgen op je registratie-
kosten bij aankoop.

Ook stad Hoogstraten geeft premies
• Zo is er de premie voor aanpassing van de woning van ouderen, wanneer 

je niet in aanmerking komt voor de premie van Vlaanderen. De premie 
bedraagt 40% van de gemaakte kosten (excl. btw), met een maximum 
van 500 euro. De som van de facturen van de uitgevoerde werken moet 
minstens 200 euro bedragen.

• Ook is er de premie om de basiswoonkwaliteit te garanderen. De premie 
geldt voor afgekeurde en herkeurde elektriciteit tot 2.500 euro factuur-
bedrag, een nieuwe energiezuinige verwarmingsinstallatie tot 1.500 euro 
factuurbedrag en voor sanitair tot 1.000 euro factuurbedrag. De premie 
bedraagt 30% van het factuurbedrag (excl. btw) met een minimum investe-
ring van 200 euro. Het maximum premiebedrag bedraagt 1.000 euro. 

• De energievreetbon is er voor de beschermde afnemer, iemand met recht 
op verhoogde tegemoetkoming of 65+-ers om een oud energievretend 
huishoudtoestel te vervangen door een nieuw exemplaar. De bon heeft 
een waarde van 130 euro en moet voor de aankoop van het nieuwe huis-
houdtoestel aangevraagd worden. De toestellen waarvoor je de bon kan 
gebruiken zijn een wasmachine, ijskast, diepvriezer of vaatwasser. 

Voor meer informatie en alle voorwaarden over één of meerder van bovenstaande premies kan je contact opnemen met de dienst wonen. 
Wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 19
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Neem snel
een kijkje in ons 
vakantieaanbod!
Onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’ bundelt de 
jeugddienst het opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen 
en jongeren tussen 3 en 15 jaar. Binnen het aanbod streven 
we samen met animatoren en externe organisatoren naar 
een TOP vakantiegevoel voor elk kind. We bieden kinderen 
en jongeren  een leuke tijd aan via Vlieg-UiT-activiteiten, 
speelpleinwerking en dagkampen. Ook voor tieners zoeken 
we naar een uitdagend aanbod. 

Ben jij een echte kampenfanaat? Dan hebben we goed 
nieuws voor jou. Deze zomer zijn er immers tal van nieuwe 
kampen terug te vinden in het aanbod. 

Snuffel zeker eens door het aanbod en schrijf je in voor de 
leukste activiteiten. De inschrijvingen voor dit aanbod star-
ten op 8 maart om 18.00 uur. 

Praktisch:

Je vindt de Vlieg-UiT-activiteiten van de paasvakantie en 
de kampen en speelpleinwerking voor de zomervakantie 
op www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten

Paas- &
zomer

vakantie

Vanaf 22 maart geven we het startschot voor een grote 
fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV 
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar Hoogstraten op 
heeft ingetekend. Want in onze stad wordt er heel wat 
afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit 
op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want 
fietsen levert alleen maar voordelen op. 

Daarom doen we er vanuit de stad ook alles aan om dat 
voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met 
veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne 
waarbij we jouw hulp nodig hebben. Want jij kan mee 
het verschil maken!

Het gaat om een actie waarbij we verschillende bood-
schappen in het straatbeeld brengen. Je zal binnenkort 
borden opmerken op toepasselijke plaatsen of kruis-
punten, want zo’n geheugensteuntje kan ons helpen 
het veilig te houden voor elkaar. We verspreiden ook 
positieve boodschappen en kleine geheugensteuntjes 
waarin fietsers en automobilisten elkaar aanmoedigen 
om rekening te houden met elkaar. Samen maken we het 
verschil!

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen 
door zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor 
andere bestuurders en duidelijk op voorhand aan te 
geven wat je van plan bent. Uit ongevallencijfers blijkt 
dat ook autobestuurders vaak onvoorzichtig zijn en zo 
fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol 
van de andere en lever die kleine inspanning voor elkaar 
en voor jezelf.

Concreet zal je binnenkort blauwe borden met deze 
boodschappen in onze stad zien:

Autobestuurders
• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
• Hou een veilige afstand als je fietsers inhaalt of kruist.

Fietser
• Zet je fietslicht aan. 
• Verleen (hier) voorrang aan autobestuurders. 

Campagne 
fietsveiligheid
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TOERISME

In maart verwelkomen we 

de lente. 
En hoe!
Toerisme Hoogstraten werkte 
samen met enkele fruittelers een 
echte bloesemroute uit. Want 
waarom zou je tot in Limburg 
rijden voor wat we ook hebben 
in ons eigen Hoogstraten? Op 
de fiets of te voet, geniet je van 
de pracht van de ontluikende 
knoppen van appel- en peren-
bloesems bij appelboer Stoffels, 
geurige blauwe bessenbloe-
sems bij Tom Mertens of fleurige 
kersenbloemen bij Adriaensen-
Wynants. Vanaf begin maart kan 
je bij Toerisme Hoogstraten en 
op onze website terecht voor de 
nieuwe bloesemfietsroute en 
bloesemwandelingen.  

Nieuwsbrief 
UiT in Hoogstraten
Binnenkort verschijnt de eerste 
nieuwsbrief van ‘Uit in Hoogstra-
ten’. Via deze nieuwsbrief krijg je 
als eerste de leukste tips, mis je 
geen enkele actie of evenement 
en blijf je op de hoogte van alle 
nieuwigheden. 
Wil je als allereerste op de hoogte 
zijn van dé leukste activiteiten in 
en rond Hoogstraten? Dan kan je je 
inschrijven voor onze nieuwsbrief 
via: www.hoogstraten.be/vrije-tijd/
nieuwsbrief.

Save the date: 

25 april 2021
Welkom 
in Hoogstraten!
Traditioneel viert Hoogstraten 
de vierde zondag van april de 
officiële start van het toeristisch 
zomerseizoen. Een groot feest met 
streekproducten, nieuwigheden in 
bruisend Hoogstraten, het eerste 
terrasje, … en dat liefst onder een 
stralende lentezon. Dat doen we 
dit jaar opnieuw. Maar dan anders. 
Samen met enkele externe partners 
(Natuurpunt, recreatiedomein De 
Mosten, …) en andere stadsdien-
sten (jeugd, cultuur, sport, …) heeft 
Toerisme Hoogstraten een leuk 
alternatief klaar. Omdat we vooruit 
durven kijken. En omdat buiten 
komen nog steeds mag. 
Benieuwd? Noteer alvast 25 april in 
je agenda en volg ons op 
Facebook of Instagram voor het 
laatste nieuws. 
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 Digitaal 
 evenementenloket

Op dit moment is organiseren van 
evenementen nog toekomstmuziek, 
maar we bereiden ons reeds voor op 
het tijdperk dat we weer volop naar 
evenementen kunnen gaan. Organisa-
toren van evenementen kunnen vanaf 
heden terecht op het digitale evene-
mentenloket van de stad. Je vindt er 
heldere informatie over het verkrijgen 
van vergunningen of subsidies en je 
kan er al jouw aanvragen en vergunnin-
gen online mee opvolgen.

Het digitaal evenementenloket kan je 
vinden op: www.hoogstraten.be/
evenementenloket

Er worden twee digitale infomomenten 
georganiseerd op 16 maart 2021 (10.00 
en 19.00 uur). Hier overlopen we het di-
gitaal evenementenloket stap voor stap 
en geven we je de mogelijkheid om 
eventuele vragen te stellen. Inschrijven 
kan via www.hoogstraten.be/

infomoment-digitaalevenementenloket. 

 Praktisch:
 Heb je hierover vragen of wil je 

graag meer informatie? 
 Dan kan je terecht bij: 
  evenementen@hoogstraten.be 
 03 340 19 53.

kijken &
luisteren doen lerenin HOOGSTRATEN

kijken &
luisteren

leren

doen

kijken &luisteren

Zet je evenement op 

Uit in Hoogstraten 

en gebruik onze handige
Zaalzoeker

Droom jij ook van de tijd waarin het virus onze levens niet langer 
beheerst en we weer volop naar allerlei activiteiten kunnen gaan? 
Daarvoor heeft de stad haar UiT in Hoogstraten-webpagina (www.
uitinhoogstraten.be) volledig vernieuwd. Op deze website vind je 
ook de Zaalzoeker. 

De Zaalzoeker is een zoekmachine die je toelaat om vrijetijdsin-
frastructuur van Hoogstraten te doorzoeken. Aan de hand van een 
aantal zoekfilters zoals locatie (per deelgemeente), maximum aantal 
personen, toegestane functies (repetitielokaal, privéfeesten, ten-
toonstellingsruimte,…) en aangeboden faciliteiten vind je eenvoudig 
terug welke accommodatie er in Hoogstraten beschikbaar is. 
Op de website van UiT in Hoogstraten kan je, naast de Zaalzoeker, 
terecht voor de lokale vrijetijdsagenda. Op verschillende manieren 
vind je de activiteit waar jij zin in hebt: iets actief doen, iets be-
zoeken, een uitstap met kinderen,… De site biedt je verschillende 
mogelijkheden om de agenda te doorzoeken. Daarnaast vind je er 
meer uitleg over de UiTpas en tips voor organisatoren. 
De Zaalzoeker en UiT in Hoogstraten zijn maar zo goed als de gege-
vens die er worden ingevoerd. Zonder de inbreng van organisatoren 
en zaaleigenaars missen de zoekfuncties hun doel. 

• Hoe voeg ik een activiteit toe aan 
 UiT in Hoogstraten?
 Organiseer je een vrijetijdsactiviteit? Voeg deze dan snel toe 

op www.uitdatabank.be. Jouw activiteit wordt zo automatisch 
opgenomen in de lokale agenda op UiT in Hoogstraten en tal van 
andere kanalen. 

• Hoe voeg ik een zaal toe aan de Zaalzoeker?
 Beheer je vrijetijdsinfrastructuur? Voeg deze toe aan de Zaalzoe-

ker! Een zaal of lokaal toevoegen is gratis en eenvoudig. Surf naar 
www.uitinhoogstraten.be/zaalzoeker en start het registratiepro-
ces. Na validatie door de stad wordt jouw accommodatie opgeno-
men in de Zaalzoeker. 
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Dit jaar bestaat de jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat leek een heel goede 
reden om een groot feest te organiseren, maar helaas steekt corona daar 
een stokje voor. Betekent dit dat de jeugdboekenmaand daarom dit jaar 
geruisloos passeert? Nee hoor. Er is zelfs gekozen om het thema “feest” 
te behouden want ook zonder grote bijeenkomsten kan het lezen gevierd 
worden.
Het IKO zorgt ervoor dat de jeugdafdeling van de hoofdbib in een fees-
telijk kleedje gestoken wordt. Neem dus tijdens je bibbezoek zeker eens 
een kijkje. Om voor je eigen leeskeuze inspiratie op te doen, vind je in 
de hoofdbib en in de uitleenposten een themastand vol feestboeken. Of 
snuffel eens door de keuzelijsten op de bibcatalogus. Naast selecties per 
leeftijd kan je er ook een striplijst bekijken.

Maar er zijn ook heel wat mogelijkheden om thuis een minifeestje te 
geven.
Plan in maart een aantal momenten om met het hele gezin gezellig te 
gaan samenzitten en allemaal een boek te lezen. In IJsland is het zelfs 
een traditie geworden om op die manier Kerstmis te vieren.
Bovendien maken je kinderen door te lezen zelfs kans op een boeken-
pakket van Iedereen Leest. Surf naar https://jeugdboekenmaand.be/
wedstrijd, laad een feestelijke foto of een vrolijk filmpje op van je kind 
met zijn/haar favoriete boek en schrijf erbij waarom dit boek een echt 
feestboek is.

Ben je op zoek naar een leeservaring die net dat tikkeltje extra biedt? 
Stort je dan op de fundels. Deze digitale prentenboeken bieden je kinde-
ren immers meer dan enkel het verhaal want allerlei spelletjes, kleur-
platen en filmpjes maken het lezen nog leuker. Een fundel lenen gaat 
heel eenvoudig: installeer de fundels-app op je tablet, smartphone of 
computer en meld je aan met je Mijn Bibliotheek account, dat je bv. ook 
gebruikt om online te verlengen.

Je merkt het: er zijn tal van mogelijkheden om het lezen deze maand een 
extra feestelijk tintje te geven. Maar eigenlijk hoeft die extra inspanning 
vaak niet eens want je kind vindt het sowieso al zalig om dankzij een 
boek een tijdlang in een andere wereld te zijn. 

Computerhulp
Computercursussen kunnen voorlopig 
niet in de bib plaatsvinden, maar dit 
betekent niet dat je met je computervra-
gen moet blijven zitten. Digidak heeft 
een aantal alternatieven uitgewerkt om je 
verder te helpen:
• via e-mail: stuur je vraag naar hoogs-

traten@digidak.be
• via videobellen: surf naar www.whe-

reby.com/digidak-hoogstraten, klik 
op “knock” en stel je vraag. Enkel op 
dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur

• per telefoon: bel naar 0470 10 72 83 en 
stel je vraag. Enkel op donderdag van 
10 tot 12.00 uur

Deze werkwijze hanteert Digidak tot ein-
de maart. Tegen dan bekijken ze of lessen 
opnieuw mogelijk zijn of op welke manier 
ze jou het beste kunnen helpen.
Daarnaast is er via het LDC ook compu-
terassistentie in de bib, elke dinsdag van 
14.00 tot 16.30 uur. Houd de info op de 
facebookpagina van de bibliotheek in de 
gaten om op de hoogte te blijven.

 

 

 

Workshops fablab
In de bibliotheek vormingen organiseren 
is wegens de geldende gezondheids-
maatregelen helaas nog niet mogelijk. 
Toch werken we aan een oplossing om je 
de kans te geven iets bij te leren. Daarbij 
wordt bekeken of het mogelijk is om onli-
ne een aantal workshops rond het fablab 
te kunnen volgen. In eerste instantie 
wordt gedacht aan sessies rond lasersnij-
den en 3D-printen.
Meer concrete info vind je op 
hoogstraten.bibliotheek.be/uit-agenda 

BIB
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Terugblik
1. De kinderen van de gemeente-

lijke basisschool in Hoogstraten 
bezochten op 12 februari WZC 
Stede Akkers met een corona-
veilige carnavalstoet. Bij elk van 
de vier woonblokken brachten 
ze een dansje, tot grote vreugde 
van de blij verraste bewoners en 
zorgkundigen.

2 Op vraag van de dorpsraad van 
Minderhout heeft het Hoogstraat-
se stadsbestuur het Agentschap 
voor Wegen en Verkeer kunnen 
overtuigen om een nieuw fiets-
pad aan te leggen in de bocht 
aan het kruispunt Meerseweg, 
Desmedtstraat, Bredaseweg. Het 
fietspad ligt verder van de straat 
verwijderd, zodat fietsers veiliger 
de bocht kunnen ronden.

 

3 Bij de kerkhoven heeft de 
groendienst een compostlaag op 
het grasveld aangebracht.  Dit 
geeft tijdelijk een wat bijzonder 
uitzicht aan het grasveld, maar 
de compostlaag beschermt het 
gras en geeft extra voeding aan 
de bodem.

4 Op het kerkhof van Wortel staat 
een monument ter ere van de 
Wortelse missionaris Jozef De 
Clerck. Deze scheutist werkte 
in Mongolië. Zijn kalkstenen 
monument raakte in maart 2020 
beschadigd bij een storm en is 
nu vakkundig gerestaureerd.

2
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Hild Jacobs, die woont in de 
Witherenweg in Minderhout, 
heeft correct gezien dat de foto 
van onze fotowedstrijd van het 
februari-nummer is genomen bij 
het monument van dokter Ver-
smissen. Dit monument bevindt 
zich – niet onlogisch – in de Dr.  
Versmissenstraat te Hoogstra-
ten. Zij wint een Hoogstraatse ca-
deaubon, af te halen bij Toerisme 
Hoogstraten vanaf 1 maart 2021. 

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord tot 20 maart 2021 naar de 
communicatiedienst van Hoogstraten op communica-
tie@hoogstraten.be of telefoneer naar 03 340 19 50. 
Je mag maximum één antwoord per gezin insturen. 
Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand 
één winnaar. Vergeet niet om je contactgegevens te 
vermelden, 

Nieuwe Nieuwe fotofoto

4

3

missionaris Jozef De Clerck
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