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Een update 

Hoogstraatse klokken worden  
gerestaureerd
De restauratie van onze kerktoren, beiaard en luidklokken gaat met 
rasse schreden verder. De stelling groeit zienderogen. Op 5 februari is 
men begonnen met het demonteren van de klokken. De allerkleinste 
klokken werden in één beweging mee naar de werkplaats genomen.

Op 27 februari werd de  
Vrijheid afgesloten van de 
Gelmelstraat tot aan de 
Gravin Elisabethlaan om de 
kraan te kunnen opstellen die 
de grote klokken uit de toren 
heeft gehesen. Het stadsbe-
stuur voorzag een plaats voor 
het publiek, zodat men op een 
veilige manier de vorderin-
gen kon volgen. Het was de 
moeite om dit spektakel van 
ruim vijf uur te aanschouwen. 
De klokken werden op grote 
vrachtwagens geladen en voor 
restauratie naar Nederland 
gebracht. 

Ondertussen heeft onze  
beiaardier Luc Dockx, die 
ook beeldhouwer is, prachtige 
ontwerpen gemaakt van aard-
beiplantjes die als krans op de 
klokken worden gegoten.  
Zo zijn aardbeien voor eens  
en altijd nog meer aan  
Hoogstraten verbonden. 
Prachtig werk, Luc!

 Wanneer de klokken klaar zijn, zal een 
aantal van hen in de kerk worden ge-
zet om gewijd te kunnen worden. Dit 
zal vermoedelijk van eind juli tot half 
augustus zijn. Een mooie gelegenheid 
om de klokken eens van dichtbij te gaan 
bekijken. Nadien worden de magnifieke 
stukken weer in de toren gehesen en in 

het gerestaureerde gestoelte opgehangen. 
Met Pasen zullen de klokken van onze 
andere kerken de taak overnemen en ook 
de Hoogstraatse kinderen voorzien van 
paaseieren. Aan alles wordt dus gedacht. 

Mogen wij iedereen die begaan is met 
deze werken en die veel overleg plegen en 
inspanningen leveren heel erg bedanken? 
Want het gaat tenslotte om teamwerk!

Beste stadsgenoten 

De wereld draait door en de boer… die 
ploegde voort. Ook onze boeren ploegen 
verder. De toren van Hoogstraten staat 
al voor een groot deel in de steigers. 
Geen mooi beeld, maar noodzakelijk als 
we dit monument in Hoogstraten willen 
behouden.

In het vierde deel van de stand van zaken 
kan u lezen wat ze, onze boeren, allemaal 
gedaan hebben. Een constante zal u 
ondertussen wel opgevallen zijn. Ze doen 
het voor u en ze kiezen voor een degelijke 
aanpak. Deze keer met betrekking tot 
zorg en welzijn.

Januari is traditioneel een maand van  
recepties. Zo ook voor onze N-VA- 
afdeling. Dit jaar hebben we deze 
georganiseerd samen met Rijkevorsel en 
Merksplas. Een ding is zeker: samen met 
onze naaste buren het glas heffen op het 
nieuwe jaar is een aanrader.

Veel leesplezier!

Dominique VAN OERLE
Afdelingsvoorzitter

Stand van zaken, deel 4: 
zorg en welzijn (p. 2 en 3)
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Een welvarend Hoogstraten dat zorg draagt  
voor al zijn inwoners

  er in de bibliotheek van Hoogstraten de afdeling informatieve boeken een make-over krijgt? Om het de 
gebruikers van de bibliotheek nog gemakkelijker te maken, wordt de overgang gemaakt naar het ZIZO-systeem. 
ZIZO staat voor Zonder Inspanning Zoeken. Nu vindt men de boeken aan de hand van een cijfercode. Deze wordt 
vervangen door pictogrammen en kleurencodes wat het zoeken vergemakkelijkt.

  de bestuursploeg van N-VA Hoogstraten in Meer, Meersel-Dreef en Meerle de inwoners een prettige 
Valentijn gewenst heeft d.m.v. enkele valentijnschocolaatjes deur aan deur aan te bieden?

  de gemeenteraadsleden vanaf januari 2018 de dossiers van de gemeenteraad van 
huis uit, zijnde online, kunnen raadplegen? Die nieuwe tool maakt onderdeel uit 
van een digitaliseringsproces dat uiteindelijk ook goed is voor het milieu.

Wist je dat ...

Stand van 

zaken, 
deel 4 In dit huis-aan-huisblad publiceren we het vierde deel in ons overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in Hoogstraten 

de voorbije vijf jaar. Het thema dat we onder de loep nemen is zorg en welzijn. Eén van de voornaamste taken van een gemeen-
tebestuur is de zorg voor de inwoners en dat op alle mogelijke manieren. De herverdeling van de inkomsten moet gericht zijn 
op de steun aan onze stadsgenoten die zorg nodig hebben of ondersteund moeten worden om een redelijke levenskwaliteit te 
hebben. En daarin is een hele waaier van initiatieven door het stadsbestuur genomen. Een overzicht:

1  Ouderen 
Deze groep heeft een groot deel van onze 
huidige welvaart mee tot stand gebracht. Zo-
wel de stad als het OCMW hebben gewerkt 
aan het langer thuis en zelfstandig kunnen 
wonen. Een huisbezoekenteam komt ter 
plaatse om te bekijken welke hulp daarbij no-
dig is en zorgt ervoor dat zij krijgen waarop 
zij recht hebben. Welke aanpassingen in en 
rond het huis moeten er gebeuren? Hoe staat 
het met verzekeringen en andere administra-
tie? Waar en wanneer wordt er mantelzorg 
ingeschakeld? Hoe staat het met hun per-
soonlijke mobiliteit? Is er kans op vereenza-
ming?  Dat alles vraagt en krijgt de aandacht 
in het beleid: er zullen weldra drie LDC’s  
(Lokaal-Diensten-Centrum) zijn in Hoog-
straten, Meerle en Meer. Mensen kunnen 
gebruik maken van ‘minder-mobielvervoer’ 
met speciaal uitgeruste voertuigen of van 
verplaatsingen door vrijwilligers.

Op de Vrijheid werden drie zebrapaden he-
raangelegd om minder mobiele personen een 
veilige oversteekplaatsen te bieden. We willen 
in de toekomst in alle deeldorpen dergelijke 
initiatieven nemen.

Het nieuwe aanbod van serviceflats in het 
H-gebouw is ook een stap in de richting van 
langer zelfstandig kunnen wonen. In dat 
gebouw zullen eveneens diensten samenge-
bracht worden die verdere verplaatsingen 
voor behandeling kunnen vermijden.

4   Kansarmoede en 
integratie  

Deze twee geladen begrippen vesti-
gen onze aandacht op het feit dat niet 
iedereen vanzelfsprekend mee kan in 
onze samenleving. Daarom is de wer-
king van het OCMW en de gemeente 
op elkaar afgesteld. Dat betekent dat 
er ondersteuning gevonden is voor 
kansarme inwoners in het zoeken 
naar werk, voor schoolfacturen, voor 
deelname aan zomer- en sportacti-
viteiten… Wij geven advies over on-
gebruikte en rechthebbende premies 
voor al deze doelgroepen.
 De inburgering van onze nieuwko-
mers wordt verwezenlijkt door het 
ondersteunen van Praatpunt, van 
taallessen in de zomervakantie en van 
de gerichte aandacht in scholen. Ook 
organisaties en verenigingen kunnen 
bijdragen tot een snelle en effectieve 
integratie.

Nieuwjaars- 
receptie groot 
succes
Op 11 januari heeft N-VA Hoog-
straten, samen met de N-VA-af-
delingen van Rijkevorsel en 
Merksplas, haar nieuwjaarsrecep-
tie georganiseerd in Rijkevorsel. 
Het was een groot succes. “Wij 
willen van ons eerste huis-aan-
huisblad dit jaar gebruik maken 
om ook u alsnog een fijn en suc-
cesvol jaar toe te wensen”, aldus 
Els Desmedt-Verheijen.

2  Gezinnen 
Naast het gedegen onderwijs waarop 
elk kind recht heeft, is er ook een 
reeks maatregelen die het samenle-
ven van gezinnen ondersteunt. De 
landelijke kinderopvang moet het 
zonder extra overheidssteun doen. De 
stad schoot ter hulp. De inrichting van 
de lokalen werd verzekerd en nieuwe 
lokalen (Wortel) werden gebouwd. De 
samenwerking tussen de scholen en de 
opvang werd nagekeken en aangepast 
aan de behoeften. Spelmaterialen en 
lokalen samen gebruiken is één van 
deze vernieuwingen.

De vakantieopvang werd fors uit-
gebreid. We willen zoveel mogelijk 
ouders de kans geven om de opvang 
aan te passen aan hun werksituatie. De 
‘gezinstoets’ blijft een meetinstrument 
voor beleid. De concentratie van dien-
sten in het ‘Huis van het kind’ is nog 
maar net begonnen. Op termijn willen 
we deze samenvoeging versterken om 
in één aanspreekpunt alle vragen te 
kunnen beantwoorden.

3  Gezondheidszorg  
Het heeft (te) lang geduurd, maar 
eindelijk hangen ook in Hoogstraten 
AED-toestellen die een hulpmiddel 
zijn bij hartfalen. Er is bovendien al 
een ruime groep vrijwilligers opgeleid 
in hartmassage door de dynamische 
Rode Kruisafdeling van Hoogstraten. 
De uitbreiding wordt systematisch 
aangepakt.

Het zoeken naar wachtposten voor 
geneeskundige hulp gaat verder. Het 
dichterbij brengen van andere be-
handelingen is onze leidraad. Tegelij-
kertijd wordt de aandacht gericht op 
preventie. Daartoe worden informa-
tiesessies georganiseerd, ondersteund 
door bruikbaar foldermateriaal. 

5   Solidariteit
Sinds maart 2014 heeft Hoogstraten 
een ‘stedenband’ met Za-Kpota in 
Benin. Met deze overeenkomst hebben 
wij ons geëngageerd voor de directe 
steun aan een gemeente in het Zuiden. 
Intussen is de dienst voor burgerlijke 
stand gedigitaliseerd. Scholen zijn 
voorzien van composttoiletten en 
schooltuinen zijn aangelegd. Plannen 
voor de steun van hun plaatselijke 
economie zijn in opmaak. Ook het 
VITO is intussen een ‘scholenband’ 
aangegaan met een kleine technische 
school in Za-Kpota.  Alles onder één 
moto: directe organisatorische en 
financiële hulp zonder omwegen en 
onder onze eigen controle. Hoogstra-
ten heeft expertise genoeg in huis om 
de plaatselijke bevolking te helpen op 
hun ontwikkelingspad.

  Jef Vissers overhandigt boeken van de 
school Tdreefke in Za-Kpota.

  Michel Jansen, Dorien Cuylaerts en 
Tine van der Vloet.

  Voor Valentijn trakteerden we de  
inwoners dan weer op heerlijke  
valentijnschocolaatjes.

Els DESMEDT-VERHEIJEN
Bestuurslid
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


