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Voorwoord...
Beste lezer. 

Traditiegetrouw willen wij u de kans geven om onze 
stad nog beter te leren kennen en inzicht te krijgen in 
de activiteiten van stad en OCMW. Jaarlijks werd hier-
voor een lijvig document (jaarverslag) gemaakt, maar 
dit kon weinig burgers boeien en verdween meestal 
snel onder het stof. Daarom hebben we dit jaar voor 
een nieuw jasje gekozen. Midden in deze Info’zine 
vindt u een aantrekkelijke brochure die een greep 
toont uit de realisaties die stad en OCMW in 2017 
voor u hebben verricht.

Een selectie maken is niet eenvoudig. Er gebeurt im-
mers gigantisch veel, grote en kleine dingen. Elke 
dag staan onze medewerkers (maar liefst 491) voor 
u klaar om u vriendelijk welkom te heten, te helpen 
bij het zoeken naar een oplossing, uw kind aan te 
moedigen in de klas, het openbaar groen te onder-
houden, wegen ijsvrij te houden (als het  moet 24 uur 
op 24) of te zorgen voor bewoners of bezoekers in het 
woonzorgcentrum,…

De selectie is dan ook gebeurd om vooral de grote 
diversiteit aan activiteiten aan u te tonen. Misschien 
zijn er zaken die u nog niet had ontdekt? Over het 
financiële reilen en zeilen van Hoogstraten in 2017 
verwijzen we u door naar een later nummer van In-
fo’zine. De jaarrekening wordt immers pas in april of 
mei op de gemeenteraad ter stemming gebracht. 

U merkt dat het ‘jaarverslag’ twee aparte hoofdstuk-
ken heeft, één over de stad en één over het OCMW. 
Dit zal de laatste keer zijn. Er staat immers een huwe-
lijk gepland. Als ik u gerust kan stellen…  het is geen 
aflevering van  ‘Blind Getrouwd’, want de trouw wordt 
al enkele jaren voorbereid. De twee organisaties en 
hun medewerkers hebben elkaar de laatste jaren 
beter leren kennen. Heel wat zaken doen we nu reeds 
samen en dat tot ieders tevredenheid.

infozine’

Waarom dan trouwen? Niet voor het feest! Wel omdat 
wij ervan overtuigd zijn dat 1 nieuwe geïntegreerde 
organisatie efficiënter kan werken, met een grotere 
klantvriendelijkheid en een nog betere service. Het 
streefdoel is dat de optelsom van 1 plus 1 niet 2 maar 
3 wordt.

Onze samenwerking heeft ons geleerd dat we door 
samen te gaan efficiënter kunnen werken. Door 
de bundeling van de expertise en het talent van 
onze medewerkers vermijden we dubbel werk. De 
geïntegreerde organisatie zal één en dezelfde ICT-
infrastructuur hebben, één boekhoudsysteem, één 
personeelsdienst, één centrale communicatiedienst, 
één technische dienst… Met dezelfde middelen gaan 
we dus meer doen.

Bij deze reorganisatie plaatsen we ‘de burger’ cen-
traal. Wat verwachten onze burgers, wat kunnen wij 
hen bieden? Deze efficiëntere werking koppelen we 
aan een grotere klantvriendelijkheid. Onze burgers 
zullen straks geen vijf deuren meer moeten passe-
ren, maar nog één duidelijk aanspreekpunt hebben, 
in het stadhuis. Eén adres voor al je vragen biedt 
duidelijkheid en gebruiksgemak. Tenslotte zijn wij 
ervan overtuigd dat de samenvoeging van de stad 
en OCMW-diensten drempelverlagend werkt voor de 
hulpverlening.

2018 wordt dus ook een boeiend jaar voor de organi-
satie op zich. Alles is in gereedheid gebracht om de 
integratie van stad en OCMW vlot te laten verlopen. 
De nieuwe structuur (organogram) is reeds uitge-
tekend, medewerkers vinden stap voor stap hun 
nieuwe positie. Ten laatste op 1 januari 2019 zal de 
integratie zijn afgerond… en kan de nieuwe legisla-
tuur starten met een spiksplinternieuwe organisatie. 

Veel leesplezier!
Tinne en Jos

Niets zo goed als een mooi feest om elkaar te leren kennen. Medewerkers van stad en OCMW vieren Nieuwjaar.



• Bezoek het woonloket in het 
 administratief centrum
 Het woonloket bestaat al enkele jaren 

en  helpt u met uw vragen rond premies, 
woonovertredingen, informatie rond 
(ver)huren en aanpassingen in de wo-
ning. Eerstehands advies wordt gege-
ven, u kan een afspraak maken met de 
huisbezoeker of u wordt doorverwezen 
naar een gespecialiseerde dienst. 

• Liever persoonlijk advies thuis? 
De huisbezoeker wonen komt gratis bij 
u langs. Carolien Ruts adviseert u met 
betrekking op energieverbruik en (ver)
bouwplannen. Dit op maat van uw no-
den en mogelijkheden. Of het gaat over 
een totaalrenovatie, het vervangen van 
een oud huishoudtoestel of advies over 
de voor u voordeligste energieleveran-
cier, u wordt verder geholpen. Tijdens 
het gesprek worden er warmtefoto’s ge-
maakt, een energiemeter kan geplaatst 
worden en de eindafrekening van uw 
energiefactuur wordt bekeken. Daar-
naast wordt u geïnformeerd over pre-
mies bij renovatiewerken of verbouw-
plannen en worden de mogelijkheden 
van hernieuwbare energie berekend.

• We nemen uw bouwschil onder 
de loep door warmtebeeldcame-
ra-foto’s

 In januari heeft de huisbezoeker wonen 
enkele wijken bezocht binnen Hoog-
straten. Zo krijgen we een beeld van de 
bouwschil van uw woning en kunnen 
we detecteren waar er warmteverliezen 
zijn. De voorlopig bezochte wijken krij-
gen nog een uitnodiging om de foto’s 
van hun eigen woning te komen inkij-
ken, advies in te winnen en eventueel 
een afspraak te maken met de huisbe-
zoeker. 

• We informeren u graag met 
 betrekking tot groepsaankopen
 Wij informeren u jaarlijks over de actuele 

samenaankopen. Bv. in 2017 de samen-
aankoopzonnepanelen en condensatie-
ketels. Dit jaar heeft IOK ingezet op een 
samenaankoop (spouw)muurisolatie.De 
prijzen van de leveranciers die als beste 
uit de bus gekomen zijn,  kan u terug 
vinden op de website van Hoogstraten 
en IOK, ook bij het woonloket kan u een 
overzicht van deze prijzen terugvinden. 

Wij begeleiden u bij energiebesparing
U wil (ver)bouwen? Vindt u dat u een te hoge energiefactuur heeft? Wilt u 
uw woonkwaliteit duurzaam verbeteren? Het stadsbestuur van Hoogstraten 
komt u ter hulp! Er is immers nog heel wat ruimte voor verbetering van de 
woonkwaliteit in Hoogstraten. 
Het woonloket en de huisbezoeker wonen ondersteunen u op allerhande 
manieren.

De Energievreetbon! 
Het vervangen van een oud toestel kan een directe en grote impact hebben op uw 
energiefactuur. Stadsbestuur Hoogstraten stelt daarom de Energievreetbon aan u 
voor. Met de Energievreetbon ter waarde van 130 euro kunnen de beschermde afnemer 
(personen met een sociaal tarief of het energiefactuur) of personen +65 jaar een huis-
houdtoestel van meer dan 10 jaar vervangen door een nieuw energiezuinig toestel. Het 
toestel kan aangekocht worden bij alle deelnemende handelaren. Elke handelaar kan 
instappen op deze actie, onder bepaalde voorwaarden. 
Interesse? Neem contact op met de huisbezoeker wonen.

Meer info / Woonloket / carolien.ruts@hoogstraten.be / 0474 49 00 56

3energie
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Ik organiseer een privaat evenement
• Als uw evenement  plaatsvindt bij u thuis, 

in uw clublokaal,… dan hoeft u uw eve-
nement niet te melden of aan te vragen. 
Bv. een verjaardagsfeest bij uw thuis, een 
BBQ met vrienden,…

• Erkende verenigingen en handelaars kun-
nen voor hun privaat evenement onder 
bepaalde voorwaarden ook het openbaar 
domein gebruiken. Hiervoor dient wél een 
vergunning aangevraagd te worden. Bv. 
een buurtfeest op de straat, een tentje tij-
dens de solden,…

Ik organiseer een evenement in een 
semi-openbaar gebouw
Indien uw evenement plaatsvindt in een 
semi-openbaar gebouw  met milieuvergun-
ning klasse 3 of minder en u wenst een af-
wijking op de geluidsnormen, moet u een 
vergunning aanvragen. Bv. een babyfuif in 
de parochiezaal, een verjaardagsfeest in de 
parochiezaal,…

Ik organiseer een openbaar 
evenement
• Indien het evenement plaatsvindt in een 

vaste inrichting zonder afwijking geluids-
normen een verkeerswijziging of inname 
openbaar domein, dient er enkel een mel-

ding te gebeuren. Bv. een mosselfeest in 
de parochiezaal,…

• Voor alle andere openbare evenementen 
dient er een vergunning aangevraagd te 
worden.

Hoe vraag ik een evenement aan?
Zowel melding als vergunning gebeuren bij 
het evenementenloket via het aanvraagfor-
mulier op de website. Het evenementen-
loket heeft de occasionele evenementen 
opgedeeld in 3 categorieën. Zo kan het eve-
nementenloket u sneller van dienst zijn. 

• A/A+ evenementen: 
 Dit zijn de grote evenementen die in Hoog-

straten worden georganiseerd. Bv. Su-
perprestige, Antilliaanse feesten, Heilig 
Bloed,… Het zijn evenementen waar het 
aantal bezoekers of deelnemers meer dan 
1000 bedraagt. Er is dan een verkeerswij-
ziging nodig. Voor een A+ evenement is er 
een kampeergelegenheid op het evene-
ment. 

 De aanvraagtermijn voor een A+ evene-
ment telt 180 kalenderdagen. Dit geeft de 
verschillende diensten de tijd om de nodi-
ge veiligheidsmaatregelen te treffen. Om 
een A-evenement aan te vragen tellen 90 
kalenderdagen. 

Hoe vraagt u een toelating 
voor een evenement aan?
Wenst u een occasioneel evenement te organiseren? Dan moet u bij het eve-
nementenloket van de stad Hoogstraten een aanvraag indienen om een toe-
lating te krijgen. We lichten graag het vernieuwde reglement kort even toe. 
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• B-evenementen: 
 Dit zijn evenementen zoals onze gekende 

jeugdfuiven, circussen, kermissen,… De 
inname van openbaar domein duurt lan-
ger dan 24u. Of er is een verkeerswijziging 
nodig. Of er stelt zich een veiligheidsrisico 
(zoals jeugdfuiven). De verkeerswijziging 
heeft geen impact op de hoofdwegen en 
het aantal bezoekers bedraagt niet meer 
dan 1.000. De aanvraagtermijn voor een 
B-evenement telt 75 kalenderdagen.

. 
• C-evenementen: 
 Dit zijn de kleinere evenementen zoals 

een vatje in de parochiezaal, een spel zon-
der grenzen op het openbaar domein, een 
terrasuitbreiding tijdens een bestaand 
evenement zoals de kermissen. Het aan-
tal bezoekers of deelnemers bedraagt niet 
meer dan 1.000. De inname van openbaar 
domein duurt niet langer dan 24u. Er is 
geen verkeerswijziging nodig. Er stelt zich 
geen veiligheidsrisico.

 De aanvraagtermijn voor C-evenementen 
is 30 kalenderdagen. Voor elk nieuw eve-
nement onder categorie C, dient het eve-
nementenloket de aanvraag binnen 75 ka-
lenderdagen binnen te hebben. 

Spoedprocedure vervalt
Door de aanpassingen van de termijnen ver-
vallen de spoedprocedures. Bent u te laat 
voor het indienen van uw aanvraag, kunnen 
er geen uitzonderingen meer gemaakt wor-
den.
Voor meer informatie kan u steeds terecht 
op de website van het stadsbestuur.

Nieuw reglement voor reclame-
panelen en koopwaar op stoepen
Het stadsbestuur wil paal en perk stellen aan de wildgroei van 
borden en koopwaar op de stoepen. Het stadsbestuur begrijpt 
dat de winkels, horeca en dienstverleners klanten willen aan-
trekken door op te vallen, maar hierdoor wordt het dezelfde 
klanten onbedoeld moeilijk gemaakt om comfortabel te winke-
len.  Daarom is voortaan alle gebruik van het openbaar domein  
(wegen, voetpaden, fietspaden) verboden, tenzij u een vooraf-
gaandelijke en schriftelijke vergunning van de stad Hoogstra-
ten hebt verkregen. Dit reglement geldt voor het ganse grond-
gebied van de stad, maar heeft natuurlijk de grootste impact op 
het winkelcentrum. 

Drie zones:
Naargelang de breedte van de stoepen zijn er drie zones vast-

gelegd:.
- Rode zone = minder dan 1.50m breedte: absoluut verbod
- Blauwe zone = 1,50m tot 2m: vrije doorgang laten van min-

stens 1 meter
- Groene zone = +2m: vrije doorgang laten van minstens 1,50 

meter

Algemene regels
• Elke plaatsing moet tegen de rooilijn gebeuren, en niet kris-

kras door elkaar, zodat de klanten niet nodeloos moeten sla-
lommen en er steeds een minimale ruimte overblijft die vrij is 
van obstakels:

• Voor uitstallingen van waren geldt een maximale hoogte van 
1,20m en op hoekpunten 0,80m voor het vrijwaren van de 
zichtbaarheid voor het verkeer.

• Toestellen die werken op gas of die anders de veiligheid van 
de passanten in gevaar kunnen brengen, zijn sowieso uitge-
sloten.

• Voor reclamepanelen en ander straatmeubilair geldt een 
maximum breedte van 0.60 meter, een hoogte van 0.80 meter 
en een lengte van 0.60 meter. 

• In de bodem verankeren kan enkel mits uitdrukkelijke toela-
ting van de dienst openbare werken. Buiten sluitingstijd moe-
ten ook deze constructies worden verwijderd zonder dat er 
uitsteeksels overblijven.

• De uitstalinrichtingen noch het ander straatmeubilair mogen 
constructies en/of voorwerpen van openbaar nut bedekken.

• Vuile en slecht onderhouden constructies kunnen verplicht 
worden verwijderd. 

• Terrassen vallen onder een apart reglement.
 Het stadbestuur geeft ondernemers dan ook mee de voorkeur 

te geven aan gevelbanieren als alternatief voor de obstakels 
op de stoepen. Deze kunnen aangevraagd worden bij de 
dienst Ruimtelijke Ordening. Meer info:

www.hoogstraten.be/evenementenloket
of mail evenementen@hoogstraten.be
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Druk uw stempel 
nog één keer op het 
vroegere rusthuis
Bent u een actief kunstbeoefenaar? Wilt u graag een keer expose-
ren op een zeer bijzondere locatie? Dan biedt de cultuurdienst u een 
unieke kans! Ter gelegenheid van de Week van de Amateurkunsten 
(WAK) palmen kunstenaars uit Hoogstraten voor een laatste keer het 
vroegere rusthuis O-L-V der 7 Weeën in. 

Gedurende twee weekends kan er geëxposeerd worden in de lokalen 
en gangen van het voormalige rusthuis, namelijk op 28 en 29 april en 
5 en 6 mei.  Ook u kan erbij zijn! Dien uw kandidatuur voor eind febru-
ari in bij de dienst cultuur via cultuur@hoogstraten.be! 

Samen met u maken we er een bijzondere expo van. 

Wie wil Samen 
Inburgeren?
Komt u graag onder de mensen, wilt u iets 
betekenen voor een ander, vindt u ontmoe-
tingen met andere culturen interessant…? 
Dan is Samen Inburgeren een initiatief 
voor u! Word inburgeringscoach en help 
een anderstalige om Nederlands te oefe-
nen, om Hoogstraten beter te leren ken-
nen en om meer te weten te komen over 
onze samenleving. U spreekt als coach ge-
regeld af met iemand van een ander land 
om samen activiteiten te doen. Er worden 
ook groepsactiviteiten georganiseerd voor 
alle deelnemers aan het project.

U bent welkom op het infomoment op 
maandag 12 februari om 20.00 uur in het 
stadhuis. Kom vrijblijvend kennismaken. 
U hoeft niet meteen te beslissen of u vrij-
williger wordt. De start van het project zelf 
is gepland op maandag 12 maart 2018.

Meer info:
Vrijwilligersloket - dienst samenleving  
03 340 19 59 
vrijwilligers@hoogstraten.be

Infodagen Defensie 
voor kandidaat-soldaten
Voortaan kunnen kandidaat-sollicitanten voor Defensie in 

het stadhuis van Hoogstraten terecht. Elke derde dinsdag 

van de maand zal adjudant chef Johan Dullens zitting houden 

in de Schepenzaal van 13.00 tot 16.00 uur. Kandidaten kun-

nen enkel op afspraak komen, de eerste keer op 20 februari 

2018 (via mail: johan.dullens@mil.be) . Als er geen afspraken 

zijn, is het mogelijk dat de zitdag vervalt. Informatie over de 

werving van Defensie kan worden verkregen op de websites 

www.mil.be of www.werkenbijdefensie.be. Of bel naar het 

gratis informatienummer in Brussel 0800 33 348.

Infovergadering Meerle, ons dorp
De geplande dorpskernvernieuwing in Meerle krijgt zijn definitieve vorm! Binnenkort spreekt de gemeenteraad zich uit 
over dit dossier, maar eerst nodigen wij graag alle inwoners van Meerle uit om kennis te maken met de plannen! Het is im-
mers dankzij hun inbreng, dat er nu een sterke toekomstvisie voor Meerle op tafel ligt. Kom het ontwerp voor een nieuwe 
dorpskern ontdekken! Iedereen welkom!
Sint-Salvatorkerk Meerle | dinsdag 13 februari 2018 | 20.00 uur.
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Vroeger vonden we een handicap een me-
disch probleem. Dat is een verkeerde hou-
ding. De Belgische wet en het Verdrag over 
de Rechten van Personen met een Handicap 
kijken er tegenwoordig op een andere ma-
nier tegenaan: er is een handicap wanneer 
de omgeving niet aangepast is aan mensen 
met een beperking. Want dan kan iemand 
met een beperking niet met alles meedoen 
en dat moet toch de bedoeling zijn. 

In Hoogstraten komen mensen met een be-
perking ook hindernissen tegen. Het stads-
bestuur doet er evenwel alles aan om hen 
hetzelfde te bieden als valide burgers. Zo-
dat ze even goed kunnen gaan werken als 
andere mensen, zich even goed kunnen ont-
spannen en even goed aan het verenigings-
leven kunnen deelnemen. Hieronder een 
overzicht:

• Het administratief centrum is toegankelijk 
voor rolstoelers, er is steeds een rolstoel 
beschikbaar voor mensen die moeilijk ter 
been zijn en onze onthaalmedewerkers 
staan slechtziende mensen of mensen 
met een spraak- of gehoorstoornis graag 
bij. 

 Meer info:
 Administratief centrum | Vrijheid 149, 

2320 Hoogstraten | 03 340 19 11 
 info@hoogstraten.be

• De federale overheidsdienst Sociale Za-
ken houdt elke tweede woensdag van de 
maand (van 9.30 tot 10.30 uur) een zitdag 
in het stadhuis. Mensen met een beper-

king kunnen hier voor heel wat zaken te-
recht. 

 Meer info:
 Administratief centrum | Vrijheid 149, 

2320 Hoogstraten | 080 09 87 99 
 www.handicap.belgium.be - via contact-

formulier

• Het stadsbestuur stelt ook drie Wombats 
of alle-terrein-rolstoelen ter beschikking, 
zodat personen met een beperkte mobili-
teit ook op stap kunnen gaan in de natuur. 
U kan ze gratis gebruiken, als u ze tenmin-
ste 48 uur op voorhand reserveert bij Toe-
risme Hoogstraten. 

 Meer info:
 Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 
 toerisme@hoogstraten.be

• Het lokaal dienstencentrum Stede Akkers 
staat u graag bij als u nood hebt aan een 
poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp, 
maaltijden, aangepast vervoer (met een 
Handicar, een minder mobielen centrale of 
een duofiets), klusdiensten en verpleging 
aan huis. Daarvoor werkt het dienstencen-
trum nauw samen met team thuiszorg van 
het OCMW en slaat de brug naar andere 
diensten en organisaties. U kan met al uw 
vragen in het dienstencentrum terecht of 
rechtstreeks bij team thuiszorg en samen 
zoeken wij naar een oplossing.

Meer info:
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 2, 2320 
Hoogstraten | 03 340 16 00 
onthaal.ocmw@hoogstraten.be

Grenzen opheffen voor 
mensen met een beperking
“De beschavingsgraad van een samenleving kan je meten aan de wijze waar-
op ze omgaat met mensen met een beperking”. Dit is een belangrijke wijs-
heid. Hoe welvarend we ook zijn, welke technische hulpmiddelen we ook tot 
onze beschikking hebben, als we niet ons uiterste best doen om mensen 
met een beperking op een volwaardige manier aan onze gemeenschap te 
laten deelnemen, kunnen we ons geen warme samenleving noemen.
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Boekenbabbel
Sinds 2013 organiseert de BiB een leesgroep voor volwassenen, 
Boekenbabbel, onder begeleiding van bibmedwerkers Mieke en 
Iris. In de loop der jaren bleken er zoveel geïnteresseerde lezers dat 
er twee leesgroepen ontstonden. Vier keer per jaar komen de Boe-
kenbabbelaars samen, de ene groep in de namiddag, de andere ’s 
avonds. 
De boeken die de namiddaggroep in 2018 zal bespreken, zijn onder-
tussen bekend:

- Peachez, een romance (Ilja Leonard Pfeiffer)
- Exit West (Mohsin Hamid)
- Zinkjongens (Svetlana Alexijevitsj)
- Toen wij wezen waren (Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro)
 
In de namiddaggroep zijn twee plaatsen vrijgekomen. Bent u geïnte-
resseerd om bij de namiddaggroep aan te sluiten of wilt u meer in-
formatie? Mail naar bibliotheek@hoogstraten.be of kom eens langs 
in de BiB.

BiB nieuws 

Zonder is 
gezonder
Lezing over pesticidevrij tuinieren

Pesticidevrije omgeving en voedsel: een 
droom of werkelijkheid voor de toekomst 
van onze kinderen en kleinkinderen? U kan 
er nu alvast aan meewerken.

Dan Slootmaekers van de Vlaamse Milieu-
maatschappij geeft meer uitleg over me-
chanisch en thermisch tuinbeheer en licht 
allerlei huis-tuin-en-keukenmiddeltjes toe. 
Ontdek hoe u biologische bestrijdingsmid-
delen het best gebruikt en wat u preventief 
kan doen om uw tuin goed te onderhouden. 
En dat alles zonder pesticiden te gebruiken.

Een samenwerking van Velt Noorderkem-
pen, de milieudienst en de bibliotheek van 
de stad Hoogstraten.

Lezing op dinsdag 6 maart om 20u in de 
hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b – gratis 
– inschrijven via www.hoogstraten.be/vor-
mingbib of aan de bibbalie
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lerarenkaart 2018
Werkt u in het onderwijs en woont u in Hoog-
straten? Haal dan uw lerarenkaart 2018 in de 
hoofdbibliotheek af.
Met deze kaart geniet u van allerlei voor-
delen: kortingen of gratis inkom bij educa-
tieve uitstappen, vermindering in bepaalde 
winkels,… Het loont dus zeker de moeite 
om uw lerarenkaart af te halen. U krijgt ook 
een folder met het bibaanbod voor basis- en 
secundair onderwijs. Bovendien is het de 
ideale gelegenheid om de bibcollectie rond 
onderwijs en opvoeding te verkennen.

Woont u niet in Hoogstraten, maar werkt u 
wel in het onderwijs, kijk dan op www.klas-
se.be/waarismijnlerarenkaart om te weten 
waar u voor uw kaart terecht kan.

 

ZIZO in de BiB
Als u de voorbije maand een bezoekje aan 
de hoofdbibliotheek gebracht heeft, merkte 
u vast dat er volop in de collectie gewerkt 
wordt. Wat vroeger de leeszaal was, is volop 
aan het uitgroeien tot een kunsthoek. 
De aanduiding van de onderwerpen gebeurt 
niet meer met cijfers, maar met een picto-
gram. Daaraan ziet u onmiddellijk of het 
boek over architectuur, fotografie of beel-
dende kunst gaat. 

Deze verandering is ook in de catalogus her-
kenbaar. Bij “Waar staat het?” verschijnt het 
pictogram dat op de rug van elk boek kleeft.
Geleidelijk aan worden op deze manier alle 
informatieve werken naar het ZIZO-systeem 
omgezet.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan de bibme-
dewerkers. Ze maken u met plezier wegwijs 
in dit nieuwe plaatsingssysteem.

Boekenverkoop
De boekenverkoop in het najaar bleek een doorslaand suc-
ces. Een hele week lang daagden regelmatig geïnteresseer-
den op, die soms met grote stapels naar huis terugkeerden. 
Meer dan 1600 materialen vonden zo een nieuwe eigenaar.

  

Goe bezig

Nand Doms en Johan Ooms brachten recent ‘En gij 
zorgt voor de heropbouw’ uit. Met succes! Dit boek, 
dat over de wederopbouw gaat van de toren van de 
Sint-Katharinakerk na zijn complete vernieling in 
WOII, wordt graag gelezen.

Dat is duidelijk… Want er zijn al meer dan 250 exem-
plaren verkocht. Goed gedaan, heren. Jullie inspan-
ningen worden beloond.

Foto Toon Verheijen



10 museum

Het Stedelijk Museum 
ontving mooie 
schenkingen in 2017

Elk jaar ontvangt het Stedelijk Museum 
Hoogstraten verschillende grote en klei-
ne schenkingen. Soms geeft iemand een 
mooie oude foto van Hoogstraten, een oud 
doodsprentje, een archeologische vondst, 
een boek over Hoogstraten, enz. Deze 
schenkingen zijn belangrijk voor het mu-
seum. Het grootste deel van de collectie be-
staat immers uit schenkingen.

Het Stedelijk Museum heeft een afgelijnd 
verzamelbeleid. Een eerste criterium is geo-
grafisch: objecten die een sterke band heb-
ben met Hoogstraten worden verzameld. Dit 
kan gaan om objecten vervaardigd door en 
voor een persoon, vereniging, instelling of 
bedrijf die een band met Hoogstraten heb-
ben. Een tweede criterium is dat de objec-
ten de kerncollectie dienen aan te vullen of 
te vervolledigen. Tenslotte wordt elk object 
individueel geëvalueerd. Er wordt gekeken 
of het al niet in de collectie zit, of het muse-
umwaardig is,...

In  2017 hebben mochten we twee belang-
rijke schenkingen verwelkomen:
• Sus van Luffelen uit Hoogstraten schonk 

een grote collectie archeologische vonds-
ten van het begijnhof. De vondsten waren 
al enige tijd in bruikleen en de mooiste 
zijn opgenomen in onze vaste collectie.

• Elke Janssens uit Meer bezorgde ons tien-
tallen oude glasnegatieven, vermoedelijk 
uit de periode 1900-1920. De portretfoto’s 
zijn inwoners van Meer en tonen een bui-
tengewoon beeld van de landelijke kle-
derdracht in die periode. De glasnegatie-
ven werden ingescand.

Alle geschonken voorwerpen worden geïn-
ventariseerd zodat het altijd duidelijk blijft 
wie de schenker is. Het museum zorgt voor 
de goede bewaring en indien nodig voor de 
restauratie. Wie graag onze collectie door-
zoekt kan dit via de Erfgoedbank Hoogstra-
ten: www.erfgoedbankhoogstraten.be! 

Meer info: 
Stedelijk Museum | Begijnhof 9, 2320 Hoog-
straten | museum@hoogstraten.be 

Twee Meerse vrouwen met traditionele Kempische sjaal 
rond 1900-1920.

Een prachtig 17de eeuws bordje met slibversiering 
(archeologische vondst Begijnhof)
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Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn 
burgers een kwaliteitsvolle en klantvriende-
lijke dienstverlening. Daarvoor doen wij ook 
een beroep op gemotiveerde en betrouwba-
re jobstudenten.

Woonzorgcentrum Stede Akkers
Voor de vakantieperiode juli, augustus en september 
is OCMW Hoogstraten op zoek naar:
- studenten zorgkundige of verpleegkundige voor het  

zorgteam
- studenten kinesitherapie of ergotherapie voor het 

paramedisch team
- studenten voor het team schoonmaak en logistiek
Interesse? Stuur dan een mailtje naar kwaliteitszorg@
hoogstraten.be of vul het formulier in dat je vindt op 
www.hoogstraten.be/werkenalsjobstudent.

Recreatiecentrum De Mosten
We zoeken jobstudenten voor het voorseizoen (mei en 
juni) en de zomermaanden (juli, augustus en septem-
ber).

Redder 
U bezit het diploma Hoger Redder en een bewijs dat 
u het voorbije jaar de verplichte bijscholing heeft ge-
volgd.
EHBO
Bij voorkeur studenten die een medische studierich-
ting (verpleegkunde, geneeskunde) volgen of houder 
zijn van een brevet, uitgereikt door het Vlaamse Rode 
Kruis. 
Onderhoud
Voor deze taken is geen specifiek attest vereist.
Inkom ( kassa) 
Voor deze job moet u reeds minstens 1 jaar gewerkt 
hebben als jobstudent op De Mosten.

Groendienst
Gedurende de maanden juli,  augustus en september 
zoeken we jobstudenten voor het onderhoud van par-
ken en plantsoenen.

Jeugddienst. Vakantie in Hoogstraten
Hoofdanimatoren (statuut van tijdelijke tewerkstel-
ling in de sociaal-culturele sector)
Voor het uitwerken van de praktische organisatie en 
de coördinatie van de begeleiding van de Vlieg-UIT ac-
tiviteiten en speelpleinwerking gedurende de maan-

den juli en augustus (voltijds, 38u/week Of 
halftijds (19u/week). Wij vragen minstens 3 jaar 
ervaring binnen de werking ‘Vakantie in Hoog-
straten’ en attest animator in het jeugdwerk.

Animatoren (statuut van tijdelijke tewerkstel-
ling in de sociaal-culturele sector )
Voor de voorbereiding en begeleiding van 
Vlieg-Uit activiteiten en speelpleinwerking in 
de zomervakantie (voltijds, 38u/week). Wij vra-
gen een attest animator in het jeugdwerk. 

Animatoren (Vrijwilliger)
Voor de begeleiding van Vlieg-Uit activiteiten 
en speelpleinwerking in de zomervakantie. 
Geen ervaring en attest animator in het jeugd-
werk vereist. 

Sportdienst
Lesgever buurtsport 
Voor het uitwerken en begeleiden van sportac-
tiviteiten op woensdagnamiddag in de wijk Ven-
hoef tijdens de paas- en zomervakantie 2018. 
Beschikbaar op woensdagnamiddag (13.30-
16.30 uur) in de paasvakantie en/of zomerva-
kantie (ook mogelijk voor enkele woensdagen). 
Studenten of afgestudeerden in een sportrich-
ting genieten de voorkeur.

Sportmonitor taal- en sportkamp (statuut van 
tijdelijke tewerkstelling in de sociaal-culturele 
sector)
Van 7 tot 18 augustus wordt in Hoogstraten een 
taal- en sportkamp Nederlands ingericht voor 
anderstalige kinderen van 5 tot 12 jaar. Voor het 
uitwerken en begeleiden van de sportieve acti-
viteiten zijn we op zoek naar een gemotiveerde 
sportmonitor. Studenten of afgestudeerden in 
een sportrichting genieten de voorkeur.

Hoogstraten zoekt jobstudenten

Schrijf in voor 15 maart 2018 
Op www.hoogstraten.be/werkenalsjobstu-
dent vindt u de nodige sollicitatieformulie-
ren. Duid de functie aan waarvoor u sollici-
teert en de periode dat u beschikbaar bent 
om te werken. Indien nodig voegt u een at-
test of brevet toe als bijlage bij het formulier. 



TERUG
blik

1. Leer alles over de geschiedenis van Lange Katrien en haar beiaard op de schitterende tijdslijn die begin januari 
bevestigd is aan de houten schutting voor de kerk! / 2. Op zondag 14 januari speelde stadsbeiaardier Luc Dockx 
een afscheidsconcert. Iedereen wie wilde, kon komen meeluisteren. Voor één jaar zal het een beetje stiller zijn in 
Hoogstraten. Meer info over de restauratie van de Sint-Katharinakerk: www.hoogstraten.be/restauratievankatrien /
3. Op 15 januari zijn de wegenwerken aan het Van Aertselaerplein begonnen. De werken zullen duren tot begin 
maart.Tijdens de heraanleg blijft de dienstregeling van De Lijn onveranderd. / 4. De schilderijen die vorig jaar be-
schadigd werden door een waterlek in het oude deel van het stadhuis krijgen de restauratie die ze verdienen. Op 
zondag 22 april, tijdens Erfgoeddag, wordt het resultaat tentoongesteld! / 5. De gemeenteraad heeft de namen 
vastgelegd voor de nieuwe wegen op het industrieterrein De Kluis. De namen zijn Putten, Kleistraat en Kruisblok. 
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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
-  Huisbezoekenteam - medewerker oude-

ren: elke maandag van 13.30 tot 15 uur en 
elke 1ste maandag van de maand  van 18 
tot 19.30 uur. Ze is te bereiken op  GSM 
0474 47 11 44 of via e-mail: winny.vriens@
hoogstraten.be

-  FOD Sociale Zekerheid
 2de woensdag van de maand 
 van 09.30 uur tot 10.30 uur

Vragen
Administratief centrum
Vrijheid 149 03 340 19 11
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be
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Winnaar fotowedstrijd
Annie Snoeys uit de Pater Schrijversstraat 1 in Wortel 
heeft gezien dat bovenstaande foto is getrokken in de 
Pater Declerckstraat 9 in Wortel. Zij wint een cadeau-
bon van Toerisme Hoogstraten. 

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 20 februari naar de com-
municatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per ge-
zin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een on-
schuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO

2

4



21Waarover wil ik  geïnformeerd wor-
den door mijn stadsbestuur?
 
   Het beleid van het stadsbestuur
   Openbare werken, wegenwerken en ver-

keershinder
 Reglementen en voorschriften
 Sociale zaken, OCMW
 Economie en middenstand
 Cultuur
 Evenementen en toerisme
 Andere info: geef hier uw suggestie

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Welke communicatiekanalen van het 
Hoogstraatse stadsbestuur lees ik?
 Info’zine
 Website www.hoogstraten.be
 Online nieuwsbrief stad Hoogstraten
 Facebookpagina stad Hoogstraten
 Andere Facebook-pagina’s: toerisme, GC 

Hoogstraten, woonzorgcentrum
 Andere sociale media-kanalen (Twitter, 

YouTube, …)
 Brochure UiT in Hoogstraten (elke drie 

maanden)
 Ik haal mijn informatie over Hoogstraten 

uit kranten, tijdschriften en TV

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

14 enquête

Enquête communicatie 
stad Hoogstraten

Beste burger, u krijgt elke maand uw vertrouwde Info’zine in uw brievenbus. Wij hopen dat u te-
vreden bent over de informatie die wij u daarin bieden. Maar wij informeren u via nog veel meer 
kanalen. Denken we maar aan de website www.hoogstraten.be, onze online nieuwsbrief en onze 
diverse Facebook-pagina’s. Wij vragen uw medewerking voor deze enquête. Uw antwoorden ge-
ven ons de nodige informatie om onze communicatiekanalen nog beter af te stemmen op uw 
behoeften. 
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Vragen over Info’zine
Ik lees het maandelijkse magazine 
Info’zine:
 Elke keer helemaal
 Enkele artikelen in elk magazine
 Af en toe
 Nooit

Welke informatie in Info’zine vind 
ik belangrijk:
 Het beleid van het stadsbestuur
 Openbare werken, wegenwerken en 
 verkeershinder
 Reglementen en voorschriften
 Sociale zaken, OCMW
 Economie en middenstand
 Cultuur
 Evenementen en toerisme
 Andere info: geef hier uw suggestie

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Info’zine verschijnt nu elke maand. 
De beste frequentie om Info’zine te 
ontvangen is volgens mij:
 elke maand
 elke twee maanden
 elke drie maanden

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

15enquête

Vragen over  andere 
communicatiekanalen
Ik lees de driemaandelijkse brochure 
‘UiT in Hoogstraten’ 
 Elke keer helemaal
 Enkele artikelen in elke brochure
 Af en toe
 Nooit

Ik bekijk de website van 
Hoogstraten:
 Dagelijks
 Wekelijks
 Af en toe
 Nooit

Ik bekijk de sociale media van 
Hoogstraten (Facebook, Twitter, enz.) 
 Dagelijks
 Wekelijks
 Af en toe
 Nooit

Moet de stad nieuwe communica-
tiekanalen opstarten, zoals een 
stadsapp, Instagram of ...? Zo ja, 
welke communicatiekanalen moeten 
dat dan zijn. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Gelieve deze enquête af te geven op de openbare vergadering van uw dorpsraad of ze op 
te sturen naar Stad Hoogstraten, dienst communicatie, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

Maandelijks informeert de online nieuwsbrief van de stad mij over de actualiteit. 
Ik wil mij graag abonneren op deze online nieuwsbrief en geef hierbij mijn e-mailadres op  

…………………………………………………..............................................................................................................................................................................……



GC Hoogstraten – Rabboenizaal Spijker
Deuren open om 18.00 uur, start viering stipt om 18.30 uur
Iedereen welkom mits inschrijving voor 19 februari via www.hoogstraten.be/inschrijvensport 

Sportlaureatenviering
zaterdag 24 februari 2018


