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Beste lezer,

2016 was weer een bewogen jaar. De tijd gaat 
snel en soms is het goed om even stil te staan 
om achteruit te kijken. En als ik dat vandaag doe, 
dan zie ik dat er het voorbije jaar heel wat in gang 
is gezet of helemaal afgewerkt. Omgekeerd zijn 
we afhankelijk van budgetten en vaak ook heel 
wat procedures. Dat maakt dat de tijdspanne die 
nodig is om tot uitvoering te komen van vele pro-
jecten soms langer is dan dat we voorzien hadden 
en ons lief is. Maar ik denk dat het stadsbestuur 
met recht en reden kan zeggen dat er voor de 
Hoogstratenaren heel wat positieve dingen zijn 
verwezenlijkt in 2016.  Vaak trouwens in nauwe 
samenwerking met onze inwoners. In dit info’zine 
(pagina 4) presenteren we u graag een samenvat-
ting van enkele voorname beleidsdaden. Aan u 
om te oordelen.

Bij het begin van een nieuw jaar kijken we vooral 
graag  vooruit. En 2017 wordt voor Hoogstraten 
weer een bijzonder jaar. Om de drie jaar kiezen we 
een thema waar het schepencollege en de stads-
diensten een gans jaar rond werken. Voor 2017 is 
dit het thema ‘GRENZELOOS’. We ontdekken de 
grenzen die ons leven beheersen, bepalen welke 
grenzen we willen verleggen of overstijgen. Het 
is een breed thema waaronder we heel veel boei-
ende projecten kunnen onderbrengen en waarop 
onze verenigingen in grote getale op zullen inspe-
len in hun werking. Met trots stel ik u hieronder 
het logo van ‘GRENZELOOS’ voor. Lees er in dit 
info’zine alles over op pagina 14.

Voorwoord...

Hoogstraten is een bloeiende en groeiende stad. 
Jaar na jaar mogen we heel wat nieuwe inwoners 
verwelkomen. Op het moment dat ik dit schrijf 
(9 december) zijn het er precies 21.225. Dat zijn 
er alweer een dikke 100 meer dan in 2015. En we 
mogen verwachten dat deze bevolkingsgroei nog 
wel een tijdje aanhoudt. Dat heeft niet alleen te 
maken met natuurlijke bevolkingsaangroei, maar 
ook met nieuwe inwoners uit de wijdere omgeving 
die kiezen om in Hoogstraten te komen wonen. 
Onze groene en levendige stad oefent een grote 
aantrekkingskracht uit. En daar zijn wij blij om.

Het is deze gastvrijheid en tolerantie die van 
Hoogstraten zo’n aangename plaats maken om te 
wonen, te werken en te bezoeken. Daarbij maakt 
het niet uit welke godsdienst mensen belijden, 
welke huidskleur ze hebben, welke klederdracht 
ze dragen of van welke geaardheid ze zijn. Voor 
het stadsbestuur is elke medemens een waarde-
vol individu. 

Ik wens dat we  in 2017 verder de weg op mogen 
gaan van openheid, samenwerking en overleg. Er 
is hoop zolang we bereid zijn naar elkaar te luis-
teren en met elkaar te praten. Laten we dus pro-
beren om respect op te brengen voor onze buur, 
werkmakker, collega, voor elke Hoogstratenaar. 
En in die geest onze kinderen en kleinkinderen 
opvoeden. Laat ons in 2017 de vrede koesteren, 
omdat er niets is op deze wereld dat meer waar-
devol is. 

Namens het stadsbestuur wens ik u een fijne Kerst 
en een voorspoedig nieuwjaar.

Burgemeester - Tinne Rombouts
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beton- en dakstructuur, de dakbedekking, 
het schrijnwerk en het torenuurwerk worden 
onder handen genomen. Het hekwerk rond 
de kerk kan pas verwijderd worden als de 
dringende werkzaamheden aan het schip 
zijn uitgevoerd.

Om de werken aan de toren te kunnen star-
ten, moet nu eerst een aanbesteding uitge-
schreven worden. Op 23 januari 2017 moe-
ten alle offertes hiervoor binnen zijn. Daarna 
wordt beslist wie de werken zal uitvoeren. 
De ambitie van het stadsbestuur is om in 
2017 nog te starten met de werken. De Sint-
Katharinakerk blijft tijdens de werken open 
voor de erediensten en andere activiteiten. 

Voor de restauratie van de beiaard werd ook 
een budget gevraagd, maar dit is nog niet 
helemaal rond. De bevoegde minister heeft 
wel beloofd om dit mee te nemen bij de toe-
kenningsronde begin 2017. De werken aan 
de beiaard en de toren worden immers best 
gelijktijdig uitgevoerd. Het stadsbestuur re-
kent erop dat begin 2017 ook goed nieuws in 
dit dossier zal binnenkomen. 

Wat de restauratiewerken aan het schip van 
de kerk betreft, is een beheerplan en res-
tauratiedossier in opmaak. Ook hier hoopt 
het stadsbestuur voor de meest dringende 
werken vaart te kunnen zetten achter het 
dossier. 

De Sint-Katharinakerk, door ons Hoogstratenaren wel eens oneerbiedig 
‘Lange Katrien’ genoemd, zal binnenkort worden gerestaureerd. Minister-
president Geert Bourgeois heeft aangekondigd dat hij 2,9 miljoen euro 
zal uittrekken voor de restauratie van de kerktoren en de glasramen. Deze 
subsidie van Vlaanderen is goed voor 80% van het totale kostenplaatje. De 
overige 20% van de middelen (ruim 750.000 euro) worden elk voor de helft 
gedragen door de stad Hoogstraten en de kerkfabriek.

Vlaamse regering 
kent subsidie toe 
voor restauratie 
Sint-Katharinakerk

De Sint-Katharinakerk doemt op aan de ho-
rizon in de wijde omgeving van Hoogstra-
ten. Waar je ook staat, zij houdt je in de 
gaten. Maar deze dame op leeftijd vertoont 
een aantal ouderdomskwalen en heeft drin-
gend nood aan een aantal ingrepen. Daar-
om diende het stadsbestuur al enkele jaren 
geleden, in overleg met de kerkfabriek, een 
dossier in voor de restauratie van de kerk-
toren, de beiaard en de glasramen. Bij een 

nieuwe inspectieronde is vastgesteld dat 
‘Lange Katrien’ nog meer ouderdoms-

kwalen heeft. Niet alleen de toestand 
van de toren is belabberd, maar ook 
het schip van de kerk begon grote ge-
breken te vertonen. Als gevolg daar-
van had de stad geen andere keuze 
dan extra veiligheidsmaatregelen te 
nemen, o.a.  het (gedeeltelijk) af-
sluiten van de wandelpaden rond 
de kerk. 

Begin dit jaar heeft het stadsbe-
stuur de hoogdringendheid van 
de restauratiewerken van de Sint-
Katharinakerk bij de bevoegde mi-
nister aangekaart. Met resultaat, 
want de kogel is nu door de kerk! 
Binnenkort zal ‘Lange Katrien’ 
dus in de steigers staan. De glas-
ramen worden geconserveerd 
en krijgen een beschermde be-
glazing. De kerktoren krijgt een 
nieuwe gevelbekleding. Ook de 

3subsidies
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Wat hebben wij voor u 
gedaan in 2016?
Op het einde van het jaar vindt u in alle kranten en tijdschriften eindejaars-
lijstjes. De beste muzieknummers, de beste films, jaaroverzichten, enz… De 
redactie van info’zine heeft zich dit jaar ook op deze uitdaging gestort. We 
presenteren u een handig overzicht van de realisaties van het stadsbestuur 
in 2016.

Meer info via de jeugddienst of via jeugd@
hoogstraten.be.

3.  Hulp voor slachtoffers van overvloedige 
regenval

Mei en juni waren abnormaal natte maan-
den dit jaar. Door de overvloedige regenval 
stonden veel akkers en weiden onder wa-
ter en raakten teelten zoals maïs, gras of 
aardappelen beschadigd. Op vraag van de 
landbouwers bezocht de stad in de zomer 
met een team van landbouwexperts bijna 
400 akkers. De schade door de regenval in 
de lente is intussen door de minister als een 
ramp erkend, wat betekent dat er schade-
vergoeding kan bekomen worden van het 
Rampenfonds.  De stad bezorgde aan de ge-
troffen landbouwers de nodige documenten 
om hun dossier in te dienen en stond hen 
met raad en daad bij. 

4.De Speelbabbel
De Speelbabbel wil (groot)ouders helpen bij 
de ontwikkeling van hun (klein)kind. Als ou-
der of oppas kan u er eens even tussenuit 
met uw kleine spruit. U kan er gezellig met 
elkaar babbelen en ervaringen met elkaar 
uitwisselen, terwijl de kleintjes spelen. Bij 
vragen over opvoeding of gezinsondersteu-
ning gevende professionele medewerkers 
van het Huis van het Kind advies geven of 
verwijzen ze door.
Meer info: www.huisvanhetkindhoogstra-
ten.be.

5. BiB breidt digitaal aanbod uit
Bibliotheek Hoogstraten heeft zijn digitaal 
aanbod via ‘Mijn Bibliotheek’ flink uitge-
breid. Voortaan kan u langs deze weg een 
lijst bijhouden van boeken, films en cd’s die 
u al geleend heeft of nog wil lenen. U kan 
ook online inschrijven en betalen voor de 
lezingen en workshops die de BiB organi-
seert. Via het Ticketgangsysteem is dat zo 
gebeurd en bent u niet afhankelijk van de 

Daarbij zijn we niet over één nacht ijs ge-
gaan. Het is niet de bedoeling om u een 
volledig jaarverslag te bieden van alle be-
slissingen en acties die het stadsbestuur in 
2016 heeft genomen. Dan zouden we alle 
24 bladzijden van dit magazine voor nodig 
hebben. We geven wel een selectie van die 
realisaties waarvan we menen dat die het 
leven van de inwoners van Hoogstraten heb-
ben verbeterd. Ofwel door het uitvoeren van 
werken op het openbaar terrein, ofwel door 
een betere dienstverlening van onze stads-
diensten, ofwel door een betere kwaliteit 
van wonen, werken of vrijetijdsbesteding.

1. Hoogstraten heeft eindelijk een zwembad
Op 7 januari werd het zwembad SportOase 
Stede Akkers geopend. De sportliefhebber 
kan hier terecht voor meerdere activiteiten. 
Naast twee zwembaden zijn er immers ook 
een fitnesscentrum, een Finse looppiste, 
een skateterrein en een cafetaria. Sinds de 
opening hebben al ruim 160.000 mensen 
van de faciliteiten van SportOase Stede Ak-
kers gebruik gemaakt, een onverhoopt suc-
ces. Het stadsbestuur besloot om voor elke 
leerling van alle lagere scholen maar liefst 
tien zwembeurten in SportOase Stede Ak-
kers te subsidiëren.

2. Meer kansen voor kwetsbare kinderen
Begin september 2016 hebben we de toe-
lage voor vrijetijdsparticipatie van kinderen 
en jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
positie verbeterd. Kinderen en jongeren die 
opgroeien in een maatschappelijk kwets-
bare context kunnen bij de dienst cultuur en 
vrije tijd of bij het OCMW een toelage aan-
vragen. De ouders kunnen 50% of meer van 
het inschrijvingsgeld in de jeugdvereniging, 
sportclub of socio-culturele vereniging te-
rugkrijgen. Ook de kosten om mee op kamp 
of weekend te gaan of deel te nemen aan 
wedstrijden kunnen op die manier betoe-
laagd worden.
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openingsuren van de BiB. 
Meer info: hoogstraten.bibliotheek.be. 

6.  OCMW helpt mensen 
 met betalingsproblemen
Veel mensen die het moeilijk hebben vinden 
de weg naar hulpverlening niet of durven 
zelf de stap niet te zetten. Voor deze kwets-
bare groep nam het OCMW in 2016 verschil-
lende initiatieven. Bij dreigende uithuiszet-
tingen of achterstallen bij Eandis of Pidpa, 
brengt het OCMW voortaan proactief een 
bezoek aan deze gezinnen. Huurachterstal 
of onbetaalde rekeningen zijn meestal een 
teken dat er problemen zijn. Door de proac-
tieve huisbezoeken kunnen we tijdig hulp 
bieden en voorkomen dat mensen uit hun 
huis worden gezet of dat ze worden afgeslo-
ten van gas, elektriciteit of water. 
Meer info: www.ocmwhoogstraten.be.

7.  Subsidie voor restauratie 
 toren en glasramen Sint-Katharinakerk
Begin 2016 heeft het stadsbestuur de hoog-
dringendheid van de restauratie van de Sint-
Katharinakerk bij minister-president Geert 
Bourgeois aangekaart. Met resultaat, want 
de kogel is nu door de kerk! De minister-
president belooft dat hij 2,9 miljoen euro zal 
uittrekken voor de restauratie van de kerk-
toren en de glasramen. De ambitie van het 
stadsbestuur is om in 2017 nog te starten 
met de werken.

8. LDC Stede Akkers verwent
In LDC Stede Akkers kon u reeds terecht om 
uw haren te laten knippen en stylen. Het 
aanbod is nu uitgebreid met een schoon-
heidssalon. U kan er nu de rustgevende en 
verzorgende werking ervaren van behande-
lingen zoals manicure en gelaatsverzorging. 
U krijgt er ook nog allerlei professionele tips 
mee.

9. Digitale diensten van thuis uit
Het stadsbestuur lanceerde in juli een nieu-
we website, waarop de Hoogstratenaar een 
aantal documenten kan aanvragen zonder 
zijn huis te moeten verlaten. U kan voortaan 
diverse attesten (o.a. samenstelling gezin, 
bewijs van woonst, uittreksel bevolkingsre-
gister, enz…) aanvragen, voorzien van een 
wettelijke digitale handtekening. Verder kan 
u documenten voor de aanvraag van een 
evenement opvragen. Op de website vindt u 
tenslotte ook diverse meldingsformulieren, 

waarmee u een probleem kan aankaarten, 
van sluikstorten tot gebreken aan de weg tot 
hinderlijke dieren.

10. Veilig op de Hoogstraatse wegen
Over het ganse grondgebied van Hoogstra-
ten is in 2016 een eenduidig snelheidsregi-
me ingevoerd, aangegeven door grote gele 
verkeersborden op de  toegangswegen naar 
de stad. Er zijn nog maar drie snelheidszo-
nes (70 km/u,  50 km/u, 30 km/u). Het doel 
is om het aantal verkeersongelukken tot een 
minimum te beperken. Met hetzelfde doel 
voor ogen ondertekende het stadsbestuur 
op 27 juni het SAVE-charter van de vzw Ou-
ders van Verongelukte Kinderen. Hiermee 
engageert de stad zich (samen met andere 
partners) tot een meerjarenprogramma om 
de verkeersveiligheid te bevorderen, actief 
over verkeersveiligheid te sensibiliseren en 
de opvang van verkeersslachtoffers te opti-
maliseren.

11. Gezond water voor de schooljeugd
De Hoogstraatse basisscholen maakten 
op 1 september van water de vaste waarde 
in het drankenaanbod. Deze preventieve 
maatregel werd ingegeven door de zorg om 
de gezondheid van de schoolgaande jeugd. 
De scholen die kraantjeswater aanbieden, 
doen dit uiteraard gratis. Melk (en op som-
mige scholen bruiswater) kan tegen betaling 
verkregen worden. 

12. Een Groene Lente
Bijen zijn van cruciaal belang voor de bio-
diversiteit. Daarom ondernam de stad 
Hoogstraten in 2016 heel wat acties om het 
bijvriendelijk karakter van het openbaar 
groen te verhogen. Bij het aanplanten wordt 
bewust gekozen voor een ruime variatie in 
het aanbod. Op diverse plaatsen werden 
bloembollen aangeplant in bestaande gras-
stroken en bloemweides ingezaaid. Ook het 
bermbeheer is gericht op het verkrijgen van 
een insectenvriendelijke vegetatie. De stad 
kocht ook bijenhotels aan die binnenkort 
worden geplaatst. Geen wonder dat Hoog-
straten een goede beurt heeft gemaakt in 
de intergemeentelijke wedstrijd ‘Groene 
Lente’. Het E. Van Den Akerplein, het Park 
Gravin Elisabethlaan, Stede Akkers en Den 
Dijk vielen allen in de prijzen.  

OCMW

Cultu
ur

Sport

Milieu

Welzijn

Onderwijs
Ruimtelijke

ordening

Jeugd

Openbare 
Werken

Economie
landbouw
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e e n  a a n g e n a m e  o m g e v i n g
• Vrijheid (Hoogstraten): Op meerdere plaatsen werden over-

steekplaatsen heringericht. Door het vervangen van de kasseien 
door klinkers zijn deze oversteekplaatsen veel gebruiksvriende-
lijker geworden voor zwakke weggebruikers en personen met 
een beperking.

• Minderhoutsestraat (Hoogstraten en Minderhout): Er werd ri-
olering aangelegd en de huizen van de straat werden daarop 
aangesloten. De heraanleg van de weg zelf is in volle uitvoering 
en zal afgerond worden in het voorjaar van 2017.

• John Lijsenstraat (Meer): Een nieuw fietspad tussen de grens 
met Zundert en het viaduct over de E19 maakt dat hier aange-
naam kan gefietst worden.

• Brouwerijsite (Meer): De wegenwerken aan de Brouwerijsite 
zijn volledig uitgevoerd en de gronden van deze verkaveling zijn 
bouwrijp gemaakt. Daarbij ging extra aandacht naar de inpas-
sing in de omgeving en de aanleg van een voet- en fietspad. Het 
stadsbestuur biedt i.s.m. de verkavelaar ook vier bouwpercelen 
aan. (zie verder in dit magazine op pagina 8). 

• Sint-Jorispad (Meerle): Er werd een nieuw voet- en fietspad aan-
gelegd naast de weg naar het kerkhof. Langs deze weg is ook 
een veilige ingang gecreëerd naar de kleuter- en lagere school 
De Klimtoren en naar de sporthal van Meerle.

• Strijbeek en Markweg (Meersel-Dreef): Langs deze wegen werd 
nieuwe riolering aangelegd en werden de huizen op deze riole-
ring aangesloten.

• Veldstraat en Treslong (Minderhout): De stadsdiensten hebben 
in overleg met de buurtbewoners hier een speelpleintje aange-
legd, waar het voor kinderen aangenaam is om te spelen.

• Wortel Kolonie (Wortel): De aanleg van een riolering maakt een 
einde aan de vervuiling van de Staakheuvelse Loop. Hierdoor 
wordt ecologische waarde van de grensrivier Het Merkske ge-
vrijwaard.



Op 23 november maakte VVV Hoog-
straten met fierheid de winnaars be-
kend van de jaarlijkse fotowedstrijd 
naar aanleiding van ‘Hoogstraten in 
groenten en bloemen’. 

Toerisme Hoogstraten kreeg maar 
liefst 68 inzendingen binnen. Het was 
voor de jury, bestaande uit ontwerper 
Tom De Houwer, Sofie Nagels – beel-
dend kunstenaar en leerkracht foto-
kunst van IKO – en reportagefotograaf 
Xavier Rombouts, geen eenvoudige 
klus om drie laureaten uit te kiezen. 
Maar het is gelukt. De kaarten zijn 
geschud en het resultaat mag gezien 
worden: de drie winnende foto’s wor-
den opnieuw gebruikt voor een reeks 
tijdloze wenskaarten. 

De eerste prijs gaat dit jaar naar Wim 
Verschraegen uit Minderhout. De an-
dere laureaten zijn Jan Vandamme uit 
Meer (2de prijs) en Toon Jochems uit 
Wortel (3de prijs).
VVV Hoogstraten schonk hen – naast 
hun eigen reeks postkaarten – een 
Hoogstraatse cadeaubon.

De wenskaarten zijn te koop bij Toeris-
me Hoogstraten. Uiteraard zijn ook de 
wenskaarten van de vorige edities nog 
te verkrijgen. Leuk voor verzamelaars 
of een origineel eindejaarscadeautje.

Winnaars 
fotowedstrijd 
Hoogstraten in groenten & 
bloemen

Wim Verschraegen

Toon Jochems

Jan Vandamme

Wim Verschraegen

1.

2.

3.

 (vlnr): Echtgenote Jan Vandamme, Schepen Roger Van Aperen, 
Wim Verschraegen, VVV-voorzitter Guy Rigouts, Toon Jochems



 

Winnaar fotowedstrijd
Magda Adriaenssen uit Meerle heeft gezien dat bo-
venstaande foto getrokken is in de Kerkstraat, num-
mer 41, te Meerle. Zij wint tickets voor het kerstcon-
cert van het Piuskoor op zaterdag 17 december.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 12 januari 2017 naar het e-
mailadres van de communicatiedienst van Hoogstra-
ten: communicatie@hoogstraten.be.
U mag maximum één e-mail per gezin insturen. Uit 
de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand 
één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO
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Sebastiaanshof (Meer)
Verkoop van 4 bouwpercelen

Vanaf 9 januari 2017 kan u zich kandidaat stellen voor één van 
de vier bouwgronden (lot 13, 14, 15 en 17) in Sebastiaanshof, de 
nieuwe verkaveling op de oude brouwerijsite in Meer. De loten 
worden verkocht door de verkavelaar i.s.m. het stadsbestuur. 
Bij inschrijving dient u volgende documenten voor te leggen:
-  kopie van identiteitskaart(en)
-  verklaring van de ontvanger van registratie waaruit blijkt dat 

u geen eigenaar bent van een ander woning of bouwgrond in 
volle eigendom, noch als vruchtgebruiker, noch enig ander 
zakelijk recht heeft op een ander bouwterrein dat u de mo-
gelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen. Dit docu-
ment is te verkrijgen op het registratiekantoor in Turnhout, 
Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout (Tel. 0257 817 10).

-  Wanneer u op DIT moment NIET staat ingeschreven als inwo-
ner in Hoogstraten, moet u voorleggen:

 * attest “bewijs van woonst met historiek adressen” 
 * attest “samenstelling van het gezin” (wanneer u en/of uw  

   partner kinderen heeft)
 Beide documenten kunt u bekomen op het gemeentebestuur 

van uw woonplaats

Na afgifte van deze documenten, kunt het inschrijvingsformu-
lier invullen in het Hoogstraatse stadhuis op de dienst open-
bare werken (loket 7). U ontvangt dan een brochure met een lig-
gingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften, het reglement 
van toewijzing en een model van de aankoopbelofte. Op dat 
ogenblik kan eveneens de nodige informatie worden verstrekt 
omtrent de verkoopmodaliteiten.

Elke maand zal het aantal inschrijvingen geëvalueerd worden en 
wordt er beslist of er een loting wordt georganiseerd.  U wordt 
hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail. Wanneer 
er een verkoop wordt georganiseerd en u zou niet aanwezig 
kunnen zijn op het geplande moment, kunt u ook altijd iemand 
een volmacht geven die in uw plaats aanwezig is op loting.

Meer info | dienst openbare werken | 03 340 19 21 
www.hoogstraten.be
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Goe bezig

Maandagochtend 5 december werden de opnames van het filmproject ‘#’ afgerond. De stad Hoogstraten 
was nauw betrokken bij de realisatie en verleende aan het project alle mogelijke medewerking, onder an-
dere logistieke ondersteuning. De stad zal de kortfilm ook inzetten voor de sensibilisering van jongeren. 
Catfishing, het gebruik maken van valse profielen op sociale media, is een gebruik waartegen jongeren 
moeten gewapend worden.

Meer beelden van vier spannende opnamedagen in onze rubriek ‘Terugblik’ op pagina 20.

De Toevlucht, OCMW Hoogstraten, Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je en VTI Spijker slaan 
opnieuw de handen in elkaar om op kerstavond in VTI Spijker een gezellig samen-
zijn te organiseren voor mensen die eenzaam zijn en/of minder financiële mogelijk-
heden hebben. Voor hen wordt een lekker en uitgebreid kerstmaal klaargemaakt, 
een zangkoor zingt aangepaste kerstliederen en een muzikaal optreden besluit de 
feestelijke avond.
Deelname is gratis. Voorwaarde is wel dat iedere volwassene een cadeautje mee-
brengt ter waarde van ongeveer 2,5 euro. Met deze cadeautjes worden anderen op 
het einde van de avond verrast.

Vorig jaar is er aan meer dan 100 mensen een fijne kerstavond bezorgd. Ook u kan 
bijdragen aan het succes van dit samenzijn door het schenken van een kerstmaal:
- Stort een bijdrage van 7,5 euro (dit is de kostprijs van één kerstmaal) of een veel-

voud ervan op rekening IBAN BE86 9731 4102 0250 op naam  van ‘t Ver-Zet-je met 
de mededeling “Kerstfeest”. U kan ook een enveloppe met geld afgeven bij Vic 
Cornelissen, Achtelsestraat 52, Hoogstraten. 

Het teveel aan ontvangen schenkingen wordt besteed aan de extra aanvulling van 
de voedselpakketten tijdens de voedselbedelingen in Hoogstraten door De Toe-
vlucht in de eindejaarsperiode.

Bedankt voor uw warme ondersteuning.

Schenk een kerstmaal of een voedselpakket 
aan een eenzame of minder bedeelde

Charlotte Verhoeven, Kato Putcuijps, 
Juliette Hofstede, Catherine Peeraer en 
Silvana Smits (4 van hen studeren aan ’t 
Spijker) hebben samen met Dirk Bracke 
een verhaal over ‘catfishing’ bewerkt tot 
een scenario voor een kortfilm. Het idee 
kwam van VZW Stokpaardje. Dankzij de 
Rode Neuzen Actie is het project werke-
lijkheid geworden en de meisjes wisten 
het bekende regisseursduo Adil El Arbi 
en Billal Fallah te strikken. Knap gedaan, 
meiden!

#
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Het letterwoord BIM staat voor Bouw, Innovatie en Maatschappij. Alle 
drie deze woorden zijn even belangrijk in deze lettercombinatie. Wat 
was de bedoeling? De bouwsector in de Noorderkempen ondersteunen 
en inspireren om zich klaar te maken voor de toekomst. Het initiatief 
ging uit van de Adviesraad lokale economie. De gemeentebesturen van 
Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog sloegen de han-
den in elkaar om dit te realiseren. Dat kan uiteraard maar tot resultaat 
leiden als je de juiste partners aan boord hebt. En die vonden we in de 
gedaante van VITO Hoogstraten, Voka, de Vlaamse Confederatie Bouw 
en de Bouwunie. Aan de hand van de bezoekcijfers kunnen we alvast 
concluderen dat BIM erin geslaagd is de regionale bouwbedrijven bij 
elkaar te brengen.

Waarom hebben we onze inspanningen op de bouwsector gericht?  
Omdat de bouwsector in deze vier gemeenten zowat de belangrijkste 
economische sector is. Er zijn hier minstens 625 bouwbedrijven actief. 
Die zorgen in onze regio voor vele jobs en de creatie van welvaart. Met 
alle aan de bouw verbonden bedrijven meegerekend, zijn ze verant-
woordelijk voor zowat een kwart van de economische activiteit. Tegelijk 
staat de sector onder zware druk: de internationale concurrentie en de 
snelle technologische ontwikkeling zijn grote uitdagingen.

BIM wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. Want het is door 
innovatie en samenwerking dat bouwbedrijven zich kunnen wapenen 
voor de toekomst. Onze gemeentebesturen willen zich opwerpen als 
echte partners voor onze bouwbedrijven. De vertegenwoordigers van 
de deelnemende gemeenten hebben uitgelegd hoe zij als opdracht-
gevers van de bouwnijverheid fungeren en hoe zij de toekomst zien 
inzake bouwontwikkeling op hun grondgebied. We hebben veel voor-
beelden uit de praktijk leren kennen, nieuwe benaderingen van pro-
jecten, nieuwe materialen, hoe we out-of-the-box kunnen denken. Dit 
alles werd ook gekruid met de inzichten vanuit de politiek door minis-
ter Kris Peeters, staatssecretaris Philippe De Backer en gedeputeerde 
Lemmens. 

Het slotevenement op 17 november 2016 was niet het einde van BIM, 
maar een nieuw begin. Deze community zal blijven bestaan, het ont-
stane netwerk zal zich verder uitbreiden en vernieuwen. De stuurgroep, 
de stad en de gemeenten zullen in 2017 dit initiatief verderzetten via 
gerichte communicatie en de nodige bijeenkomsten. 

BIM 
bracht bouwsector 
samen
  Wat hebben wij geleerd?Op 17 november 2016 

werd het vijfde en laatste 
evenement van BIM gehouden 

bij Van Roey in Rijkevorsel. 
Maar hiermee is BIM niet afge-

sloten. De acties in 2016 zijn 
het startpunt voor een 

langetermijnproject van 
samenwerking en cocreatie tus-

sen bouwbedrijven 
in onze regio.
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Veroniek van Samang (1988) leeft en werkt 
in Antwerpen en is docent aan IKO Hoogstra-
ten. Ze studeerde in 2013 af aan de Konink-
lijke Academie voor Schone Kunsten in Ant-
werpen. Ze werkt voor EXOTICA samen met 
Benjamin Demeyere (1969), die eveneens 
les geeft aan IKO Hoogstraten. Hij exposeert 
regelmatig in de bekende Antwerpse galerij 
De Zwarte Panter. 

Geïnspireerd door het woord EXOTICA en de 
voorafgaande tentoonstelling in het stede-
lijk museum zijn Veroniek Van Samang en 
Benjamin Demeyere aan de slag gegaan.  
Landkaarten, vogels, een rivier. Foto’s met 
landschappen van weleer. In het binnenste 
van beide kunstenaars begint het te broe-
den. De tentoonstelling EXOTICA biedt een 
exotische reactie op deze oervlaamse tafe-
relen. Met kleur en tropische motieven ne-
men de artiesten u mee.

Stedelijk Museum 
bereidt nieuwe expositie voor
De succesvolle tentoonstelling ‘De Marck #hoe het was’ loopt af op 23 de-
cember. Maar in het Stedelijk Museum is men reeds volop bezig aan de voor-
bereiding van een nieuwe expositie: EXOTICA van Veroniek Van Samang en 
Benjamin Demeyere.

Meer info

EXOTICA - Van 11 januari t/m 26 maart 2016
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 
9, 2320 Hoogstraten | Open van woensdag 
tot zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
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UiT in het Land 
van Mark & 
Merkske in 2017
Het eerste deel van de activiteitenkalender 
van het Land van Mark & Merkske, met de 
activiteiten van januari tot en met juni 2017,  
ligt vanaf eind december opnieuw in de rek-
ken. Het tweede deel bundelt de activiteiten 
vanaf juli tot en met december en verschijnt 
tegen de zomer.

Aan de hand van dit leuke bewaarboekje in 
handig pocketformaat blijft u op de hoogte 
van de meest uiteenlopende activiteiten die 
in de loop van 2017 in Hoogstraten, Baarle-
Hertog en Merksplas plaats vinden. En naar 
goede gewoonte is deze activiteitenkalen-
der helemaal gratis. 2017 heeft weer heel 
wat in petto. Haal uw gratis activiteitenka-
lender bij Toerisme Hoogstraten en noteer 
deniet te missen activiteiten alvast in uw 
agenda.

Grenzeloze projecten
Hoogstraten roept 2017 uit tot grenze-

loos jaar. Met dit centrale thema zet het 
stadsbestuur samen met haar verenigin-
gen tal van grensoverschrijdende projec-

ten en activiteiten op. Uiteraard neemt 
ook Toerisme Hoogstraten hieraan deel. 
Verschillende bestaande en nieuwe acti-
viteiten krijgen een ‘grenzeloze’ insteek. 

Zo kunt u onder andere deelnemen aan 
een culinaire wandeling, een fiets- en 

wandelzoektocht, winterwandelingen en 
groepsarrangementen. Vanzelfsprekend is 

dit slechts een kleine greep uit het totale 
‘Grenzeloos-aanbod’. Het volledige pro-

gramma vindt u op www.hoogstraten.be.

Wat brengt 2017 op toeristisch vlak

Ontwerpwedstrijd
Om Hoogstraten in al haar facet-
ten te promoten beschikt Toerisme 
Hoogstraten over een zeer ruim aan-
bod aan gadgets, brochures, kaar-
ten en informatie. De Hoogstraatse 
koffiemok, veruit het meest popu-
laire gadget, is aan vernieuwing toe. 
Om de mok te illustreren gaat Toe-
risme Hoogstraten op zoek naar een 
nieuw ontwerp. Hiervoor werd een 
ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Op 
dit moment is de wedstrijd in volle 
gang: ontwerpen kunnen nog inge-
leverd worden tot 15 februari. 

De winnende ontwerpen worden 
bekend gemaakt op zondag 23 april 
2017 met de opening van het toeris-
tisch seizoen. Deelnemen kan nog 
steeds: de ontwerpwedstrijd staat 
voor iedereen open.



die jaar na jaar haar degelijkheid en succes 
blijft bewijzen. Elk jaar wordt dit evenement 
bijgestuurd, gefinetuned en vernieuwd. Voor 
2017 staat VVV Hoogstraten een complexe 
taak te wachten. Na het overlijden van Stijn 
Simaeys moet er worden nagedacht over de 
leemte die Stijn heeft achtergelaten. Het 
huidige ontwerpersduo en VVV Hoogstraten 
hebben al herhaaldelijk bewezen dat inven-
tiviteit één van hun sterke eigenschappen 
is. Hoe dan ook: in 2017 wordt Hoogstraten 
in groenten & bloemen opnieuw één van de 
grote blikvangers.

Maar ook andere klassiekers...
Een jaarprogramma is maar in evenwicht als 
nieuwe activiteiten worden afgewisseld met 
vaste waarden. U mag dus ook de klassie-
kers verwachten in 2017: opening toeristi-
sche seizoen (23 april), Heilig Bloedproces-
sie (11 en 18 juni), Bokesin’t groen (12 juli & 
9 augustus), Wandel2daagse (2 en 3 sep-
tember), Hoogstraten in groenten & bloe-
men (16 t/m 18 september) en een gooi naar 
de Wandeling van het jaar.
Tot binnenkort!

Wat brengt 2017 op toeristisch vlak
Verrassende publicaties
Een nieuw jaar houdt ook steeds enkele 
nieuwe publicaties in. In het voorjaar van 
2017 wordt een toeristisch stadsplan gelan-
ceerd en dit in de vorm van een zogenaamde 
‘Z-card’. Dit handig vouwkaartje in pocket-
formaat past ongestoord in een handtas 
of broekzak. In één oogopslag krijgt u de 
Hoogstraatse highlights voorgeschoteld. 
Ideaal voor een kort bezoek en bedoeld 

als ‘teaser’. Aan de hand van dit kaartje 
hoopt Toerisme Hoogstraten haar 

bezoekers warm te maken om op-
nieuw naar Hoogstraten af te zak-
ken. Er is immers nog zoveel meer 
te zien en te beleven.
Verder is het uitkijken naar de 
fietskaart van het Land van Mark & 
Merkske. Hoogstraten, Merksplas 

en Baarle-Hertog bundelen de krach-
ten om enkele leuke fietstochten te 

ontwikkelen. De overzichtskaart is gra-
tis en ligt vanaf mei in de rekken.

Zomerse activiteiten
Fietszoektochten zijn erg geliefd tij-

dens de zomermaanden. Zowel 
kinderen als volwassenen 

zijn vaak uren zoet met 
het speuren naar foto’s en 
het oplossen van vragen. 
VVV Hoogstraten ontwik-
kelt tegen de opening van 

het toeristisch seizoen een 
fietszoektocht waarmee u op 

zoek gaat naar het erfgoed dat 
Hoogstraten rijk is.

Een oude bekende in het zomer-
aanbod is de culinaire fietsroute. 

Wij streven terug naar een 800-tal 
deelnemers en zullen er bijgevolg 
voor zorgen dat u ook in de zomer van 

2017 aangenaam én culinair verrast 
wordt.

Hoogstraten in Groenten 
&Hoogstraten in groen-

ten en bloemen
De 19de editie ondertus-

sen en een formule 

Winterwandelingen 
met een extraatje
In januari vindt de derde winterwande-
ling van dit seizoen plaats. De eerste 
twee wandelingen waren een overdon-
derend succes: beide wandelingen wa-
ren in een mum van tijd volzet. 
Ook in januari en februari staat er nog 
een winterwandeling op het program-
ma. U kan nog steeds deelnemen, maar 
wees snel want het gaat om de laatste 
plaatsen.

Programma
- zondag 8 januari: Meer met een be-

zoek aan kaas- en zuivelboerderij De 
Meirhoeve

- zondag 12 februari: Zundert met een 
bezoek aan Landgoed De Moeren.

Meer info
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | 
toerisme@hoogstraten.be
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In 2017 richten we ons op grenzen en grenze-
loosheid. We ontdekken de grenzen die ons 
leven beheersen, de grenzen die we willen 
verleggen, de grenzen die we moeten over-
stijgen, de grenzen die ons prikkelen. Een 
breed thema waar we zoveel boeiende pro-
jecten onder kunnen samenbrengen. 

Het themajaar wordt groots in zijn eenvoud: 
het in de kijker zetten wat er leeft in en rond 
Hoogstraten. Er gebeurt zoveel dat soms 
onder de radar verdwijnt. Met het thema-
jaar zetten we er de schijnwerpers op. En de 
verenigingen verzamelden zich in grote ge-
tallen onder dit centrale thema. We hopen u 
met dit feestprogramma een blik te kunnen 
bieden op het moois dat Hoogstraten te bie-
den heeft. En uiteraard nodigen we u harte-
lijk uit om zelf uw grenzen te verleggen. 

Wat valt er zoal te beleven? 
Met tientallen kwamen ze binnen; de pro-
jectfiches voor het nieuwe themajaar. Ver-
enigingen en stadsdiensten tonen maar al 
te graag welke grenzen zij ervaren en hoe 
zij die grenzen doorbreken. Cultuur, sport, 
ontwikkelingssamenwerking, milieu,… het 
passeert allemaal de revue!

Kijk uit naar het opvallende reispaspoort 
dat u door het themajaar zal loodsen. Dit 
paspoort bevat al de informatie die u no-
dig heeft over de geplande activiteiten. En 
net zoals bij een gewoon paspoort, neemt u 
het paspoort het best mee op uw tocht naar 
boeiende plaatsen. Op ieder evenement dat 
mee de schouders onder het themajaar zet 
(u herkent ze aan het logo), kunt een stem-
pel verzamelen. Hoe meer stempels u verza-
melt, hoe groter de kans dat u kans maakt 
op mooie prijzen! 
Meer informatie over het wedstrijdregle-
ment vindt u binnenkort op 
www.hoogstraten.be. 

Grenzeloos in de kijker
U zal het heel 2017 lang merken: we voorzien 
in ieder info’zine plaats voor het themajaar. 
Wat staat er te gebeuren en wat gebeurde er 
reeds? Er zal immers veel te vertellen vallen. 
Kijk zeker ook iedere maand uit naar een 
grenzeloos persoon die we in de kijker zet-
ten. We tonen een inwoner van Hoogstraten 
die zich op een of andere manier inzet voor 
een grenzeloos Hoogstraten. Deze maand 
kunt u hier alvast lezen over de inzet van 
Inge Lambregts. 

Nieuw themajaar: 
‘GRENZELOOS’

Hoogstraten 
verlegt zijn grenzen!

Naar goede gewoonte zet Hoogstraten tijdens een themajaar een jaar lang 
één bepaald onderwerp in de kijker. We denken nog met een grote glimlach 
terug aan succesvolle vorige edities. De indrukwekkende re-enactment van 
‘de Vergeten Veldslag’ van 1814, of de spectaculaire musicals ‘1814’ en ‘De 

Gelmel’. En de ‘stamtafel’ op de Vrijheid waar we met honderden samen 
tafelden… U kunt het zich wellicht ook nog goed herinneren.
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Stad Hoogstraten 
steunt
grenzeloze inzet
met een toelage 
voor kortverblijf

Bent u iemand die in Hoogstraten 
woont of werkt en die in een land 
met een lage tot gemiddelde HDI-
index of in een achtergestelde regio 
of met een kansengroep 
- een stage of vrijwilligerswerk doet 

gedurende minder dan een jaar?
- deelneemt aan een sportief event 

of een inleefreis ten voordele van 
een NGO of vierdepijlerinitiatief?

- deelneemt aan een uitwisseling 
in het kader van mondiale samen-
werking?

Dan kan u een toelage krijgen van 
minimum 250 euro.
Ook voor bezoekers uit het zuiden 
voorzien we een toelage onder 
bepaalde voorwaarden.

Meer info:
Dienst 
ontwikkelingssamenwerking
hilt.rigouts@hoogstraten.be
03 340 19 54
www.hoogstraten.be

Ghana 

-  26.400.000 inwoners
-  30.5% van de bevolking leeft in armoede
-  28.5% van wie ouder is dan 15 jaar is 
 analfabeet
-  de levensverwachting van 
 een pasgeborene is 61,4 jaar
-  52,3  van de 1000 pasgeborenen 
 sterft voor ze 5 jaar zijn
-  behoort tot de landen met een gemiddelde 

Human Development Index (140ste plaats 
op 188 landen)

Meer info: 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/GHA

Ghana

Inge Lambregts uit Meerle 
Inge werkt in de gezondheidssector. Zij deed van 16 april tot 15 mei 2016 vrijwil-
ligerswerk in de dorpen rondom Tamala in Ghana voor ‘Kidz Active Foundation’.

“Deze reis was een onvergetelijk mooie ervaring. We logeerden bij een gastgezin 
en dompelden ons onder in de lokale cultuur. In het ziekenhuis maakten we de 
vergelijking tussen de aanpak in Ghana en België. Wij leerden van hen en zij van 
ons.”, liet ze Inge ons weten.
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Hoogstraatse aardbeientassen 
de grens over en de wereld rond

Ook onze partnergemeente uit Benin doet mee. Zoals Hoogstraten bekend staat voor 
lekkere aardbeien, staat Za-Kpota bekend voor smakelijke sinaasappelen. Lokale 
naaiateliers maken appelsienenzakjes en zetten Za-Kpota en zijn appelsienenpro-
ductie op de kaart. We willen kinderen van jongs af aan leren om afval te voorkomen 
en te sorteren. Iedere familie die haar jongste spruit inschrijft in het geboorteregister 
van Benin ontvangt gratis een boodschappentas. Zo vangen we twee vliegen in één 
klap en belonen we de ouders die ervoor zorgen dat hun pasgeborene een geboorte-
akte heeft.

Meer info
Dienst ontwikkelingssamenwerking

hilt.rigouts@hoogstraten.be | 03 340 19 54 | www.hoogstraten.be

Wie heeft zich nog niet geërgerd aan rond-
slingerend afval tijdens een gezellige fiets-
tocht of wandeling in bos, beemd of stad?
Daar wil het stadsbestuur van Hoogstraten 
een oplossing voor zoeken. Dit onder andere 
door een handige herbruikbare boodschap-
pentas met aardbeimotief aan te bieden. U 
kunt deze kopen bij de dienst toerisme. Deze 
opvouwbare tas kunt u meenemen wanneer 
u gaat winkelen, bijvoorbeeld, maar ook op 
uw wandel- en fietstochten. Neem na uw 
avontuur de tas met afval mee terug naar 
huis. Voorkom zo overbodig plastic afval en 
rondslingerend vuil. 

U kunt de aardbeitas ook cadeau doen en zo 
Hoogstraten wereldwijd op de kaart zetten!
Maak waar ook ter wereld een foto met uw 
aardbeientas in de hand en stuur de foto 
via WeTransfer door naar ingrid.brosens@
hoogstraten.be.

Er wordt een fotomuur aangelegd van alle 
inzendingen. Het stadsbestuur hoopt een 
wereldwijd spoor aan te leggen tegen zwerf-
vuil en voor afvalvoorkoming. Uit alle inzen-
dingen loten we één deelnemer uit die een 
leuke verrassing krijgt.
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Nieuwe 
zorgcampus OCMW
Zoals we in het vorige info’zine meldden, 
komt er op de locatie van het vroegere, 
‘oude rusthuis’, met de naam ‘O.L.V. der 7 
weeën’ een Bijna Energieneutraal gebouw. 
Hier zal heel wat in gehuisvest worden: een 
multifunctioneel gelijkvloers, 35 assistentie-
woningen en een kelder met een parkeerga-
rage met 30 parkeerplaatsen. Partners voor 
de invulling van het multifunctioneel ge-
lijkvloers zijn onthaalbureau Kind & Gezin, 
Opvoedingswinkel (OLO), Peuterspeelpunt, 
Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG), 
Jongeren Advies Centrum (JAC-CAW),  nier-
dialysecentrum (AZ Turnhout) en thuiszorg-
winkel (Zorg &Farma). Deze partners zullen 
gemeenschappelijke voorzieningen delen 
en andere delen een specifieke invulling 
geven. Op die manier zal het Hoogstraatse 
aanbod aan zorg en medische diensten uit-
gebreider en efficiënter worden.

Bedenk een nieuwe naam

Maak een bezoeker of bewoner van 
Stede Akkers blij met een cadeaubon van Hoogstraten!
Vanaf december kan er ook in het lokaal dienstencentrum betaald worden met cadeaubonnen van Hoogstraten 
(maximumwaarde €20). Waar? In de cafetaria, in het schoonheidssalon en bij de kapster. Ook aan het onthaal kan 
u betalen met een cadeaubon, bijvoorbeeld voor vormingen en activiteiten!

 
in Salon Stede Akkers

Wilt u er op uw best uitzien? Heeft u zin om heerlijk tot rust te 
komen? Wil u uzelf of een dierbare in de watten leggen? Dan 
kan u terecht bij lokaal dienstencentrum Stede Akkers!

Schoonheidssalon en kapsalon
Naast het kapsalon kan u vanaf 2016 ook bij schoonheidsspe-
cialiste Tinne Jonckers terecht in het lokaal dienstencentrum. 
Een afspraak maakt u via het algemeen onthaal van het OCMW 
of via de afdeling van het woonzorgcentrum.

In het kapsalon werkt kapster Carine Lambregts. Zij staat 
klaar om u op afspraak te ontvangen en er piekfijn te laten 
uitzien. Een afspraak maakt u via het algemeen onthaal van 
het OCMW, via de afdeling van het woonzorgcentrum of recht-
streeks bij de kapster zelf. De kapster is aanwezig op dinsdag 
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 
9.00 uur tot 12.00 uur.

Genieten van een ontspannend bad
U kan in het lokaal dienstencentrum gebruik maken van een 
badkamer met ligbad, voorzien van alle moderne hulp- en 
comfortvoorzieningen. U reserveert uiterlijk één week vooraf 
via het algemeen onthaal van het OCMW. Indien een gebruiker 
nood heeft aan begeleiding bij het nemen van een bad, kan 
het dienstencentrum daarvoor de hulp inroepen van een zelf-
standig thuisverpleegkundige. Een badbeurt duurt één uur en 
kost 6 euro.

Wellness 

Wedstrijd
Weet u de perfecte naam voor het nieuwe 
gebouw? Heeft u een origineel idee? 
Waag dan zeker uw kans! De winnaar zal 
beloond worden met een cadeaubon. 
Mail uw antwoord voor 15 januari 2017 
naar personeelsdienst@ocmwhoogstra-
ten.be.
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G e d i c h t e n d a g 
met 

Peter Holvoet-Hanssen

Voormalig Antwerps stadsdichter 
Peter Holvoet-Hanssen vertelt en 
zingt niet als een ‘performer’ maar 
als een moderne troubadour. Hij 
leest zijn lievelingsgedichten uit 
de voorbije eeuwen op intieme dan 
weer avontuurlijke wijze. Tot slot 
brengt hij ook een personage uit 
zijn eigen dichtbundels tot leven. 
Een intense belevenis die geen 
seconde verveelt, die ontroert en 
begeestert, wervelend de verbeel-
dingskracht prikkelt. Deze onver-
getelijke reis laat je zien hoe breed 
de waaier van mogelijkheden is die 
poëzie biedt. 
Met beeldmateriaal, muziek en on-
verwachte interventies. 

Hij presenteert zijn nieuwste werk 
Het Land van Music-Hall. De we-
reld van de poëzie in kaart, geïl-
lustreerd door Brecht Evens, in 
avant-première in de BiB van Hoog-
straten. 
De lezing is gericht op leerlingen 
van de 3de graad secundair onder-
wijs, maar iedereen is welkom.

Donderdag 26 januari om 9.00 
en 10.45 uur in BiB Hoogstraten. 
Deelname: 3 euro. Vooraf inschrij-
ven verplicht in de BiB of via www.
hoogstraten.be/vormingbib .

Lezing ‘Naar een 
duurzame toekomst 
met cleantechnologie’
Maurice Ballard legt uit hoe Cleantech de weg naar de toekomst 
uittekent. Laat u inspireren om duurzamer te leven.

Er wordt ingegaan op energie, grondstoffen, afval, milieu, eco-
systemen, mobiliteit, productie en consumptie,… Een streven 
naar een duurzame toekomst, met een maximale welvaart en een 
gezond milieu voor de hele wereldbevolking. 

Maandag 30 januari om 20.00 uur in BiB Hoogstraten. Deelname: 3 
euro. Vooraf inschrijven verplicht in de BiB of via www.hoogstraten.
be/vormingbib.
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U kent ongetwijfeld wel een van de kunstwerken die in opdracht 
van het stadsbestuur de voorbije jaren werden aangekocht en ge-
plaatst? In 2014 werd zo nog het beeld, ‘Het Verlangen’, van Luc van 
Soom in Minderhout gezet naar aanleiding van ‘1814’. 
Om de twee jaar schrijft het bestuur een opdracht uit aan kunste-
naars om in te tekenen op de wedstrijd. Daarbij werd afwisselend 
gekozen voor een ander deeldorp. De huidige toer doorheen de fu-
sie is nu rond.

Naar aanleiding van het themajaar Grenzeloos achtte het stadsbe-
stuur de tijd opnieuw rijp om een oproep te doen aan alle creatieve 
en kunstzinnige geesten in Hoogstraten en omstreken. Het stadsbe-
stuur stelt voor ontwerp en realisatie een budget van 45.000 euro 
ter beschikking.

Een kunstwerk of kunstinstallatie in de openbare ruimte
Het  reglement bij de oproep voor het kunstwerk laat zeer veel vrij-
heid voor kunstenaars om zelf invulling te geven aan het kunstwerk 
of kunstinstallatie in de openbare ruimte. Mocht het kunstwerk 
plaatsgebonden zijn, gaat het stadsbestuur mee op zoek naar een 
plaats. Maar ook een reizend kunstwerk, een kunstinstallatie op 
verschillende plaatsen of zelfs een ongebonden kunstwerk zijn al-
lemaal mogelijkheden. Aan de kunstenaars om zich uit te leven.
De deadline voor het indienen van de kandidaturen is vastgelegd 
op 31 januari. Details over verder timing, inzendingen en procedure 
vindt u terug in het volledige reglement.

Meer informatie en het reglement vindt u op 
www.hoogstraten.be of via cultuur@hoogstraten.be.

Kom naar de 
uitreiking van de 
Cultuurprijzen 
2016

Op 27 januari 2017 reikt de cultuurraad 
opnieuw de cultuurprijzen uit. Vanaf 19.00 
uur is iedereen welkom in het gemeen-
schapscentrum Hoogstraten – Raboenni-
zaal Spijker – voor een avond vol cultuur, 
muziek en gezellig samen zijn.
Samen met de cultuurraad blikken we te-

Stadsbestuur op zoek naar een kunstwerk

rug op het culturele jaar en de verschillende 
culturele initiatieven, verenigingen en per-
sonen die 2016 kleurden. Voor het officiële 
gedeelte van de avond koos de jury een lau-
reaat in de 3 verschillende categorieën: eve-
nement of blikvanger van het jaar, vernieu-
wend initiatief en de persoon of vereniging 
met uitzonderlijke culturele verdienste. Eén 
van deze laureaten mag op het einde van de 
avond naar huis met de Cultuurprijs 2016 op 
zak.

Er zal dit jaar ook weer een publieksprijs uit-
gereikt worden: de Gouden Cactus. Het aan-
wezige publiek heeft de laatste stem.
Uitreiking Cultuurprijzen 27 januari | 
ontvangst vanaf 19.00 uur | aanvang 20.00 
uur | Gemeenschapscentrum Hoogstraten 
Rabboenizaal Spijker2016
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Van 1 tot 4 december namen de bekende 
filmregisseurs Adil el Arbi en Billal Fallah 
de kortfilm ‘#’ op in Hoogstraten. 

Ze filmden o.a. op het Klein-Seminarie, in 
het IKO-auditorium en in de omgeving van 
Café Bizar. Een hartverwarmende ervaring 
voor vele Hoogstraatse leerlingen en figu-
ranten.
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1. Scharrel Minderhout draagt voortaan de titel ‘Kinderrechtenschool’. Dat werd op 25 november gevierd met een kinderrechten-
kermis. 2. Onze stad bereidt zich voor op Kerstmis. De stadsdiensten plaatsen de kerststal bij de Sint-Katharinakerk. 3. Op 11 
november werden de oorlogsslachtoffers van Hoogstraten herdacht bij alle herdenkingsmonumenten (op de foto: Meerle).
4. Op 8 december bracht een afvaardiging van het schepencollege een plaatsbezoek aan de John Lijsenstraat in Meer samen met 
de dorpsraad en het buurtbestuur. 5. Kunstacademie IKO vierde vorig schooljaar het 50-jarig bestaan. Leerlingen van de kinder-
ateliers hebben daarom 50 bomen geplant in het onlangs geopende natuurgebied Den Rooy in Meerle.
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Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienst-
verlening aan. Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. 
Momenteel is het stadsbestuur op zoek naar een (m/v):

Coördinator afdeling RUIMTE
 (niveau A4a-A4b)

Functie
Als coördinator van de afdeling Ruimte binnen het stadsbestuur van Hoogstraten leid je de dagelijkse 
werking en organisatie van de overkoepelende ‘ruimtelijke’ diensten van de stad en OCMW Hoogstra-
ten. Je bent de drijvende kracht van de afdeling Ruimte en werkt met het oog op de sterke uitbouw 
ervan. Als geboren peoplemanager streef je een optimale samenwerking na tussen de medewerkers 
van de volgende diensten:
• Ruimtelijke ordening en milieu
• Mobiliteit en verkeer
• Beheer van het patrimonium 
• Beheer van het openbaar domein
• Technische diensten

Als lid van het managementteam ben je een verbindingsfiguur tussen het bestuur en de medewerkers. 
Je ontwikkelt in overleg met het beleidsniveau en de hoofden van de diensten die je aanstuurt een 
duidelijke visie en beleidslijn. Je kan de verwachtingen van de organisatie en de medewerkers waar-
maken. Je denkt mee na over de ontwikkeling van efficiënte werk- en rapporteringsinstrumenten om 
managementinformatie te verzamelen.

Profiel
• Je bent in het bezit van een masterdiploma.
• Je bezit minstens 4 jaar leidinggevende ervaring.
• Je hebt een rijbewijs.

Aanbod
We bieden je een inhoudelijk uitdagende functie met een belangrijke maatschappelijke impact. Je 
krijgt diverse verantwoordelijkheden binnen een aangename werkcultuur. Je wordt aangeworven in 
contractueel dienstverband van onbepaalde duur met voltijdse prestaties. Je maandelijks brutoloon 
bedraagt 3.595 euro per maand. Deze aanvangswedde kan verhoogd worden met het bewijs van re-
levante beroepservaring. Je loon wordt verder aangevuld met reglementaire vergoedingen en andere 
extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.)

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 15 januari 2017 je motivatiebrief, een 
uitgebreid curriculum vitae, een kopie van je diploma en rijbewijs te versturen naar:

College van burgemeester en schepenen
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten

De selectieproef vindt plaats op woensdag 25 januari 2017. 

Meer info
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden kan je raadplegen 
op www.hoogstraten.be.

 

Hoogstraten
stadsbestuur
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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 ouderen: 

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 ouderenhoogstra-
ten@gmail.com

-  Ministerie van Sociale Voorzorg: 
 2de donderdag 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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Stel u kandidaat om 
BOV-coach te worden
Het project Bewegen Op Verwijzing, waarbij mensen op doktersvoorschrift 
worden aangespoord om meer te gaan bewegen, is momenteel in volle voor-
bereiding om in 2017 op te starten in onze regio! 

Hiervoor zoeken we een BOV-coach. Deze persoon begeleidt personen die 
door de huisarts zijn doorverwezen naar een laagdrempelig, lokaal bewee-
gaanbod en werkt nauw samen met alle betrokken actoren van dit project. 
Het gaat om iemand met een diploma Master Lichamelijke Opvoeding en 
Bewegingswetenschappen, Master Revalidatiewetenschappen en Kinesithe-
rapie, Bachelor Sport en Beweging, Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Be-
wegingsrecreatie of Regentaat kinesitherapie die op zelfstandige basis werkt 
(freelance). 

Meer informatie: www.vigez.be/projecten/bewegen-op-verwijzing. 

Stel u kandidaat voor deze uitdaging en bezorg de sportdienst ten laatste op 
woensdag 25 januari 2017 uw motivatiebrief en curriculum vitae (post: Vrij-
heid 149 – 2320 Hoogstraten of e-mail sport@hoogstraten.be). 

Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be

Help anderen - Word vrijwilliger
Draagt u kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en anderstaligen een 
warm hart toe? En kan u geregeld wat tijd vrijmaken? Met vrijwilligerswerk 
kan u heel wat voor anderen betekenen. Heel wat activiteiten en initiatieven 
van de stad en het OCMW zijn enkel mogelijk dankzij vrijwilligers.

Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers voor:
- De Speelbabbel
 Kindjes kunnen er op ontdekking in een gevarieerd aanbod aan speelgoed. 

Terwijl de kleintjes spelen, kunnen (groot)ouders gezellig met elkaar bab-
belen en tips en ervaringen uitwisselen.

 Wanneer? Op woensdagvoormiddag - behalve in de schoolvakanties.
- Praatpunt
 Praatpunt is een plaats waar anderstaligen Nederlands kunnen oefenen op 

een ongedwongen manier. Nederlandstalige vrijwilligers en anderstaligen 
zitten samen aan tafels en praten over de actualiteit, werk, hobby’s, enz.

 Wanneer? Op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur - behalve in de 
schoolvakanties.

- Voorlezer in de BiB
 Leest u graag voor aan kinderen? Als voorlezer beleeft u samen met uw luis-

teraars spannende avonturen uit  verschillende boeken van de BiB.
 Wanneer? Elke zaterdagvoormidddag van 10.00 tot 12.00 uur. Ook elke laat-

ste woensdag van de maand wordt er voorgelezen van 14.00 tot 15.00 uur.

 
Meer info:
Vrijwilligersloket (dienst samenleving) | 03 340 19 59 |
vrijwilligers@hoogstraten.be



Veiligheid, 
maak er (vuur)werk van!
Het eindejaar nadert. Wilt u nog vuurwerk aankopen om in de nacht 
van oud naar nieuw af te schieten? Dit mag enkel na toelating van de 
burgemeester. U moet uw aanvraag indienen op het stadsbestuur.

Bent u jonger dan 16, dan krijgt u geen toelating. Bent u tussen 16 
en 18 jaar, dan heeft u de toelating van uw ouders nodig.

Verwittig voor het afsteken van het vuurwerk uw buren. Hou ieder-
een op een veilige afstand én volg goed de gebruiksaanwijzing. Is 
er sterke wind of zijn er omstandigheden die een negatieve invloed 
hebben op de veiligheid? In dergelijke situaties kan het afsteken 
van vuurwerk niet doorgaan. 

Bespaar uw huisdier een oorverdovend nieuwjaar.
Voor het welzijn van onze dieren wordt vuurwerk best niet of zo wei-
nig mogelijk gebruikt. Het veroorzaakt stress en elk jaar zijn er die-
ren die uit schrik weglopen of ontsnappen uit de weide. Het beste 
is dus om geen vuurwerk af te steken. Maar als u dat toch van plan 
bent, of u hebt er weet van dat uw buurtbewoners dit van plan zijn, 
kan u alsnog uw voorzorgen nemen met volgende tips:

- Laat uw hond op 31 december best uitsluitend 
 aangelijnd uit vóór  het vuurwerk is losgebarsten.
- Hou liefst alle huisdieren binnen van zodra het donker 

wordt en zet TV of radio aan om het ergste lawaai te 
dempen.

- Hou weidedieren, zoals paarden, ezels en runderen op 
stal.

- Steek geen vuurwerk af in de omgeving van een dier.
- Verwittig buren en de landbouwers uit de omgeving, 

zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen.

Hou de buurt proper
Ruim uw vuurwerkafval netjes op, zodat iedereen op de eerste  
dag van het nieuwe jaar een goede start kan nemen op de weg.

Vuurwerk kan enkel met toelating.Dien uw aanvraag in bij het stadsbestuur


