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Veilig thuis in een welvarend Hoogstraten

De N-VA heeft een hart voor Hoogstraten

Fietspad de Mark krijgt opknapbeurt
Het lange fietspad naast de Mark is helaas al enige tijd in slechte staat. 
De natuur deed zijn werk en liet de bomen, die naast het fietspad staan, 
de bovenlaag omhoog duwen en herleiden tot een hobbelig parcours.

Onder leiding van schepen van Open-
bare Werken Michel Jansen is een plan 
uitgewerkt ter vervanging van de slechte 
stukken van dit fietspad. Om de impact op 
de vogels zo klein mogelijk houden, werden 
voor het broedseizoen de honderden 
oude en zieke bomen gekapt. Deze zullen 
natuurlijk  vervangen worden door nieuwe. 
Ofwel op dezelfde locatie ofwel elders in 
Hoogstraten.

Het wegdek wordt afgeschraapt en in delen 
vervangen. Korte tijdelijke omleggingen 
zullen de fietsers nog steeds laten genieten 
van de omgeving. Toeristen en inwoners 
zullen tijdens de zomerperiode opnieuw 
gebruik kunnen maken van dit schitteren-
de fietspad, dat het noordelijk gedeelte van 
de gemeente verbindt met de nieuwe  
meanders op Nederlands grondgebied.

Ook schepen van Toerisme Roger Van 
Aperen hoopt dat het vernieuwde fietspad 
snel in gebruik kan worden genomen  
zodat toeristen opnieuw maximaal  
kunnen genieten.

Beste stadsgenoten  

In het laatste deel van ‘de stand van 
zaken’ leest u onder meer over zelfont-
plooiing en samenleving. Ook onderwijs 
komt aan bod. Veel van onze leerlingen 
gaan dagelijks met de fiets naar school. 
Het net aangelegde Van Aertselaerplein is 
bij verschillende burgers een veelbespro-
ken onderwerp. De plaats is er beperkt 
en er is een verhoogde opstap voor de 
mindervalide busreizigers. Om de fietsers 
toch hun plaats te geven is er gekozen 
voor fietssuggestiestroken en een  
inhaalverbod.

We schenken ook aandacht aan de omge-
ving van de kleuter- en lagere scholen. In 
Meer en Minderhout starten enkele proef-
projecten om de schoolomgeving veiliger 
te maken. Dit is een mooie samenwerking 
tussen de scholen, het oudercomité, de 
buurtbewoners en het stadsbestuur.
 
Op de avondmarkt kregen de kindjes en 
de heren een gadget, de dames maakten 
we blij met een bloemetje. Onze leeuw 
zorgde voor leuke fotomomentjes.  
We brachten ook een bezoekje aan de 
bewoners van Stede-Akkers. Zij kregen 
een bloemetje.

Dominique Van Oerle
Afdelingsvoorzitter

Wist je dat …
  er bij de toeristische dienst weer enkele mooie culinaire wandel- en fietsroutes 

zijn?

  niet-Belgen kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober?  
Alles hierover op onze website www.n-va.be/hoogstraten of bij de stadsdiensten.

  het vakantieaanbod voor onze Hoogstraatse kinderen weer uitgebreid is? Er zijn 
speeldagen, vlieg-uit-activiteiten en verschillende kampen gepland. En natuurlijk 
is er ook speelpleinwerking.

  we in Hoogstraten vorig jaar gestart zijn met ‘Bewegen op verwijzing’?  
Lieve De Kinderen is onze bewegingscoach. Zij wil onze inwoners op een  
laagdrempelige en gemakkelijke manier weer in beweging krijgen. Meer info op 
www.hoogstraten.be/bewegenopverwijzing.

  Michel Jansen 
Lijsttrekker
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  Lees het volledige overzicht binnenkort 
op www.n-va.be/hoogstraten. 

Jef Vissers, schepen

Een Hoogstraten dat zijn inwoners ondersteunt 
en inzet op cultuur en goed onderwijs

Stand van 

zaken, 
deel 5

In dit huis-aan-huisblad publiceren we het vijfde deel in ons 
overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in Hoogstraten 
de voorbije vijf jaar. De thema’s die we onder de loep nemen zijn 
zelfontplooiing, samenleving en overig beleid. 

4  Lezen 
De bibliotheek kreeg onder de 
impuls van de nieuwe directie een 
nieuw aanbod van boeken. De 
inrichting werd opgefrist en de 
werking werd herzien met nieuwe 
informaticasystemen en bijkomen-
de activiteiten. Kortom, het wordt 
een nieuw vormings- en ontmoe-
tingscentrum.

1  Zelfontplooiing
Zelfontplooiing veronderstelt dat 
de inwoner zichzelf moet ontdek-
ken en ontplooien. Wij vinden dat 
een gemeente inwoners daarbij 
moet ondersteunen. Het erkennen, 
maar ook het logistiek en financieel 
steunen van verenigingen hoort 
daar bij. Hoogstraten telt heel veel 
verschillende verenigingen. Daar 
mogen we fier op zijn. Daarom 
werden tijdens deze bestuursperi-
ode eerdere reglementen herzien. 
Dat kwam onze verenigingen ten 
goede, met name de jeugdvereni-
gingen

We vragen en krijgen ook een 
tegenprestatie: de verenigingen 
zijn gegroepeerd in verschillende 
adviesraden die meedenken over 
verschillende domeinen: cultuur, 
sport, verkeer, jeugd, gezondheid, 
ouderen ... Ze vergaderen regel-
matig en overlopen die onder-
werpen die zij belangrijk vinden 
en waarover ze willen meepraten. 
Deze adviezen worden verwerkt in 
beslissingen, zodat hun inbreng in 
de democratische besluitvorming 
terug te vinden is. Ook buurt- en 
wijkwerking wordt gestimuleerd en 
ondersteund. 

2  Cultuuraanbod 
Een belangrijke taak van de ge-
meente is een aanbod voorzien van 
aanvullende culturele activiteiten. 
De verenigingen zelf doen daar 
veel aan, maar hebben niet altijd de 
mogelijkheid om alles te realiseren. 
Het in 2014 opgerichte Gemeen-
schapscentrum heeft die rol op 
zich genomen. In de Rabboenizaal 
worden evenementen en optredens 
georganiseerd die onze inwoners 
de kans bieden om vlakbij cultuur 
te beleven en ervan te genieten. Er 
wordt hard gewerkt aan de plan-
nen voor de ontwikkeling van een 
nieuw Gemeenschapscentrum.

Het Stedelijk Museum op het 
Begijnhof is een hoofdspeler op het 
vlak van musea. Vaste en wisselen-
de tentoonstellingen rond diverse 
thema’s worden er georganiseerd. 
De museumraad en de vele vrijwil-
ligers kijken over de schouder mee, 
verduidelijken hun initiatieven en 
moedigen het bestuur aan. 

5  Sportieve  
samenleving
Sporten behelst bijna alle delen van 
een samenleving. Sport bevordert 
de gezondheid, kan alleen of in 
groep, daagt mensen uit en brengt 
ze bij elkaar. Daarom zet het stads-
bestuur alle zeilen bij om sportbele-
ving aan te moedigen. Op elke uit-
reiking van de sportverdienste zien 
we hoeveel mensen er bezig zijn 
met sportbeleving op alle mogelij-
ke terreinen. Deze beleving wordt 
beloond met uitgebreide subsidies, 
met het huren van sportaccommo-
datie en het ter beschikking stellen 
van de sporthallen in de scholen.

Ook nabij de Mosten kan er volop 
aan sport gedaan worden. Ont-
spanning, recreatie en inspanning 
vallen daar samen in de plooi van 
vrijetijdsbeleving.

6  Overig beleid  
Onderwijs is uiteraard een erg 
belangrijk thema. Het gemeente-
bestuur zet er dan ook volop op in. 
We mogen trots zijn dat in Hoog-
straten bijna alle richtingen tot 
en met het middelbaar onderwijs 
aangeboden worden. Van algeme-
ne opleiding, over techniek naar 
specialisatie. Dit brede aanbod 
ondersteunen we met alle mogelijke 
middelen: schoolvervoer, zwemles-
sen, sportinfrastructuur, digitali-
sering, maar ook het beleid rond 
frisdranken staat op de agenda’s 
van overleg en bijsturing.

Leerkrachten worden systematisch 
geëvalueerd en de directies houden 
voeling met de werkvloer. Kinde-
ren met taalachterstand worden 
begeleid en zelfs tijdens vakanties 
intensief ondersteund . Zo wer-
ken we aan (h)echte integratie en 
inburgering. 

Het deeltijds kunstonderwijs 
krijgt gestalte door het IKO dat 
intussen al 1 100 leerlingen telt. 
Vanaf volgend schooljaar komen er 
ook specialisatiejaren. Het laatste 
inspectierapport was lovend over 
de aanpak.

Maar ook de Academie voor 
Muziek en Woord van de Noor-
derkempen is aan een herbronning 
begonnen en richt zich op basis van 
competenties naar een breed pu-
bliek. Ook daar kunnen volwassen 
en kinderen terecht om zich voor te 
bereiden op vervolgstudies of om te 
genieten van hun hobby.

3  Stadsdichter  
Tijdens deze bestuursperiode werd 
in Hoogstraten voor de eerste 
maal een stadsdichter aangesteld. 
Deze jonge man, Daan Janssens 
uit Wortel, zorgt regelmatig voor 
spitsvondige, amusante en aanspre-
kende gedichten die onze dorpen, 
wijken en zelfs de toren versieren 
en opvrolijken. De gedichtenroute 
is zijn idee en slaat zeker aan bij de 
bevolking.



Wij zijn thuis in Antwerpen. Van de schepen in de haven tot de rust van Kempen. Van de 
Zimmertoren aan de Nete tot Sint-Rombouts aan de Dijle. Van de baksteentunnels langs de Rupel 
tot de Sinksenfoor in ’t Stad. Antwerpen staat er. Het is goed wonen in Antwerpen. Met de N-VA 
blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.

Veilig thuis in een welvarend Antwerpen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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