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De Krook heropent voor publiek op 25 mei, na
verlengd weekend

Hoofdbibliotheek De Krook zal de deuren opnieuw kunnen openen op 25 mei

2020, na het hemelvaartweekend. De omschakeling van afhaaldienst naar

uitleendienst vergt wat tijd, omwille van onder meer noodzakelijke software-

aanpassingen. Tijdens de omschakeling wordt de afhaaldienst nog even

verdergezet.

Aangepaste circulatie

Op 18 maart 2020 startten hoofdbibliotheek De Krook en de 14 wijkbibliotheken een

afhaaldienst zodat Gentenaars boeken konden blijven ontlenen met respect voor de

coronamaatregelen en social distancing. De Nationale Veiligheidsraad heeft nu groen licht

gegeven om de bibliotheken vanaf 18 mei 2020 te heropenen. Gezien het verlengde

hemelvaartweekend en een aantal software-aanpassingen die noodzakelijk zijn, zal het vanaf

maandag 25 mei 2020 opnieuw mogelijk zijn om boeken, cd's, films en strips zelf te komen

ontlenen in hoofdbibliotheek De Krook. Ter plaatse lezen, werken of studeren, kan dan nog

niet.
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'Na het succes van de afhaaldienst - zowel in De Krook als in de 14
wijkbibliotheken - zullen bezoekers opnieuw welkom zijn in de bibliotheken om
zelf te ontlenen. Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen om verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

De circulatie binnen de bibliotheek wordt aangepast om de fysieke afstand te garanderen en

bezoekers mogen maximaal 30 minuten in de bib blijven. Net zoals in de musea wordt er ook in

De Krook één bezoeker per 15 vierkante meter toegelaten. In de opstartfase worden maximaal

150 bezoekers gelijktijdig toegelaten. Bezoekers krijgen aan de ingang een van de 150 mandjes,

die na gebruik worden ontsmet. De Krook zal elke weekdag open zijn van 13 tot 19 uur, en op

zaterdag van 13 tot 18 uur.

Wijkbibliotheken

Na de invoering van online tijdsloten en interne ruimteaanpassingen zullen ook de 14

wijkbibliotheken gefaseerd kunnen opengaan. Ten laatste een week later (2 juni) zullen ook alle

wijkbibliotheken opnieuw toegankelijk zijn voor het publiek. In de wijkbibliotheken gelden de

normale openingsuren, maar bezoekers zullen dus vooraf online of telefonisch een tijdslot

moeten reserveren. Zo wordt het aantal bezoekers afgestemd op de beperkte ruimte die er in de

wijkbibliotheken is. Tijdens de omschakeling wordt de afhaaldienst in de wijkbibliotheken

verdergezet.

Materiaal terugbrengen gebeurt in de wijkbibliotheken verplicht via de terugbrengbussen, in De

Krook kan het vanaf 25 mei ook in de bib zelf. Teruggebrachte materialen worden dan 3 dagen

in quarantaine geplaatst. Betalingen gebeuren bij voorkeur online. In de wijkbibliotheken

kunnen bezoekers enkel cashloos met Bancontact betalen. In De Krook zijn ook cash betalingen

mogelijk via een betaalautomaat.

Contact

Nathalie De Neve, Bibliotheek De Krook, gsm 0485 59 69 34, e-

mail nathalie.deneve@stad.gent

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, gsm 0485 39 50 12, e-mail steven.heyse@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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