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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

HOOGSTRATEN
N-VA Hoogstraten in beeld (p. 3)Hoogstraten wint Verkeersveiligheidsprijs (p. 2)

V.U.: JEF BLUEKENS, BEEMDEN 25B, 2322 MINDERHOUT

Beste inwoner
Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen al  
ruim een jaar achter ons liggen, is N-VA 
Hoogstraten actiever dan ooit. We willen het 
verschil blijven maken. In dit huis-aan-huisblad 
leest u meer over een aantal projecten dat de 
afgelopen maanden gerealiseerd werd door de 
N-VA-ploeg.

Lange Katrien straalt weer als vanouds, maar 
ook projecten in de andere deelgemeenten 
ontsnappen niet aan onze aandacht. Denk 
maar aan de 500ste verjaardag van het 
graafschap Hoogstraten, de uitreiking van de 
Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs, de onder- 
tekening van het charter ‘pleegzorggemeente’ 
of de Dag van de Zorg. Het welzijn van elke 
inwoner dragen we hoog in het vaandel. 

Als voorzitter en mens vind ik dat Hoogstraten 
een fijne plek moet zijn voor iedereen die hier 
woont, werkt en leeft. N-VA Hoogstraten blijft 
daar veel aandacht aan besteden. Toch is alles 
voor verbetering vatbaar. Aarzel daarom niet om 
ons constructieve feedback te geven. Raadpleeg 
onze website www.n-va.be/hoogstraten,  
spreek een van onze leden aan of mail naar 
hoogstraten@n-va.be. We kunnen er allen 
alleen maar wel bij varen.

Jef Bluekens
Afdelingsvoorzitter

Sint-Katharinatoren in nieuw jasje
Op 15 september werd de Sint-Katharinakerktoren in de bloemetjes gezet.  
Omgeven door de bloemenpracht van ‘Hoogstraten in groenten & bloemen’ 
werd de gerestaureerde toren met de nodige luister ingehuldigd. Bisschop  
Bonny zegende de toren in, stadsdichter Michiel Van Opstal bezong z’n 
schoonheid en in de kerk werd de gebeurtenis gevierd met het indrukwekkende 
bloemenkunstwerk ‘De verrijzenis’ van Tom De Houwer. 

Werken toren afgerond
De werken hebben anderhalf jaar 
geduurd. Maar het resultaat mag er 
zijn. Schepen Michel Jansen, die het 
restauratiedossier in de vorige bestuurs- 
periode trok, kijkt nu vooruit:  
“Toenmalig minister-president Geert  
Bourgeois heeft voor het restauratie-
plan maar liefst 6 351 407 euro vrij- 
gemaakt. We kijken nu uit naar de start 
van de werken aan de buitenkant, de 
binnenkant en de glasramen van de 
kerk. Die werken zullen de komende 
zeven jaar plaatsvinden.”

Volgende fase restauratiewerken
De werken starten met de zogenaamde ‘fase noord’: de restauratie van de gevels, 
daken en zolders van de noordzijde van het schip, de noordelijke zijbeuk en het 
noordertransept van de Sint-Katharinakerk en de daarin aanwezige glasramen. 
De overige delen van schip en koor volgen in latere fases. Het gaat om bouw-
kundige restauratiewerken van de buitenkant, de zolders en de restauratie van de 
gebrandschilderde en niet-gebrandschilderde glas-in-loodramen.

Hoogstraten is officieel Pleegzorggemeente
Steeds meer kinderen zijn op zoek naar een warm nest omdat hun ouders voor korte of lange tijd 
niet voor hen kunnen zorgen. Toch is pleegzorg voor veel mensen nog onbekend. Tijdens de Week 
van de Pleegzorg in november werd pleegzorg met tal van acties gepromoot. Sinds mei is ook 
Hoogstraten officieel een Pleegzorggemeente.

“Als schepen van Samenleving en Jeugd maar ook als mama gaat het mij ter harte dat alle  
kinderen een veilige, geborgen thuis hebben waarin ze kunnen groeien, spelen en leren. Samen 
met Pleegzorg Provincie Antwerpen willen we als stadsbestuur daaraan werken. We hopen dat we 
meer Hoogstratenaren kunnen warm maken om een kindje voor korte of lange termijn een thuis te geven.”
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Hoogstraten Gezonde Gemeente

Mammobiel kwam langs in Hoogstraten
Als Gezonde Gemeente zet Hoogstraten in op preventieve acties zoals borstonderzoek 
met de Mammobiel van UZ Antwerpen. In september en oktober stond die bij  
LDC Stedeakkers geparkeerd. Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kregen een  
persoonlijke uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) om er  
een mammografie te laten maken. 

“Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. 75 procent  
van de borstkankers doet zich voor na de leeftijd van 50 jaar en ongeveer een vrouw  
op de negen krijgt borstkanker voor ze 75 is. We proberen dan ook zoveel mogelijk vrouwen 
te overtuigen om zich te laten onderzoeken en zijn blij dat meer dan 1 200 Hoogstraatse 
vrouwen dat al gedaan hebben”, licht schepen van Gezondheid Faye Van Impe toe. 

Project ‘School-straten’

Hoogstraten wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs  
Het project ‘School-straten’ heeft de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2019 gewonnen op het jaarlijkse Vlaams Congres 
Verkeersveiligheid. ‘School-straten’ werd uit drie genomineerde projecten als laureaat verkozen door de meer dan 400 aanwezigen. 

Verkeersveiligere en gezondere schoolomgeving
“De prijs is zowel voor het stadsbestuur, ons School-stratenteam als 
de vele betrokken stakeholders een mooie opsteker. Met het project 
streven we naar meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van 
CO2 en fijnstof in schoolomgevingen”, geeft schepen van Mobiliteit 
en Klimaat Michel Jansen aan. “We bekijken elke schoolomgeving 
vanuit het perspectief van de schoolgaande leerling. Samen met 
leerlingen, ouders, leerkrachten, gemachtigde opzichters, politie en 
buurtbewoners maken we vervolgens werk van een verkeersveiligere 
schoolomgeving.” Na De Scharrel in Minderhout en De Meerpaal 
in Meer kwam er ook nabij Spijker in Hoogstraten een fietsstraat. 
In de komende jaren volgen nog verkeersveilige ingrepen. 

Gemeenteschool Hoogstraten 
en De Wijsneus krijgen open en 
groene speelplaats
 
Groene speelruimtes zijn helemaal op hun plaats in een kindvriendelijk 
Hoogstraten. Daarom zetten de gemeentescholen van Hoogstraten en Wortel, 
de ouderraden, de leerlingen en de jeugddienst van de stad hun schouders 
onder een projectsubsidieaanvraag van de Vlaamse overheid om hun speelplaats  
te vergroenen. 

Speelplaats wordt ook ontmoetingsplek voor buurt
Schepen van Jeugd en Onderwijs Faye Van Impe legt uit: “De Vlaamse Regering kende ons voor elke school de maximumsubsidie 
van 15 000 euro toe. In totaal krijgt onze gemeente dus 30 000 euro. Aan de hand van het voorstel van de ouderraden willen we tegen 
volgend schooljaar de speelplaatsen avontuurlijker en groener maken. Tegelijk willen we dat de speelplaatsen van onze gemeentelijke 
basisscholen ook buiten de schooluren een waardevolle plek zijn voor jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.” De speelplaats 
van de gemeenteschool in Wortel wordt nu al gebruikt door KLJ Wortel. De ouderraad en buurtbewoners willen van de speelplaats 
een gezellige ontmoetingsplek voor de buurt maken. 

Faye Van Impe, schepen van Gezondheid
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Inspiratietoer Hoogstraten

Denk en doe mee! 
De stad Hoogstraten organiseert de komende jaren onder de noemer ‘Inspiratietoer Hoogstraten’ een reeks thema-avonden over 
uitdagingen die leven in de samenleving en hoe we die samen kunnen aanpakken. Met boeiende gastgesprekken, praatcafés, work-
shops en debatten proberen we uiteindelijk tot goede ideeën te komen. U bent van harte welkom. Tot dan!

Meer informatie? Surf naar www.hoogstraten.be

N-VA Hoogstraten in beeld

  Stratenloop Hoogstraten
Omdat bewegen gezond is, trok N-VA Hoogstraten de 
loopschoenen aan.

  Inhuldiging gerestaureerde toren 
Een delegatie van N-VA Hoogstraten huldigde de  
gerestaureerde toren in. 

Wist je dat ...
•  het stadsbestuur veel aandacht heeft voor de steeds afnemende 

watervoorraad? Op initiatief van schepen Michel Jansen worden 
vergunningen voor grondwaterwinning niet langer onbeperkt 
in tijd toegekend. Een vergunning is slechts voor tien jaar geldig. 
Mogelijk wordt de termijn in de toekomst nog ingekort. Op die 
manier kan het stadsbestuur veel korter op de bal spelen. 

•  de werken aan het raadhuis in Meerle en de raadzaal in het 
stadhuis van Hoogstraten binnenkort worden toegewezen aan een aannemer? De werken zullen nadien snel starten. 

•  het bestuur van Hoogstraten met zijn drie N-VA-schepenen alles op alles zet om zwerfvuil te bestrijden? Onze eerste 
camera leverde al positieve resultaten op. Daarom kocht het stadsbestuur nog twee bijkomende camera’s aan. Zo werken 
we verder aan een proper Hoogstraten.

•  de openingsuren van het stadhuis aangepast werden om alle inwoners een betere dienstverlening te bieden? Het 
stadhuis is niet alleen vaker open, maar ook meer op maat van inwoners. Raadplegingen op afspraak zijn mogelijk, zodat 
de inwoner kan afspreken op een moment dat voor hem of haar past. Daarnaast blijven we inzetten op digitaliseringen, 
zodat inwoners verschillende documenten online kunnen downloaden en niet naar het stadhuis hoeven te komen. 

•  stad Hoogstraten de hoeve van de familie Aerts aan de Boomkes in Wortel aangekocht heeft? Met de aankoop van 
dit kloppend hart van het Wortelse gemeenschapsleven wil het stadsbestuur garanderen dat tal van verenigingen hun 
werking kunnen voortzetten. Zo werken we meteen ook aan een sterk sociaal weefsel in het Wortel van de toekomst. 
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


