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Jawel, nieuwe bib in Creatieve 

Campus: dit jaar is het zover! 
Eind december 2019 startten de werken aan het Marktplein. 
Op die locatie komt de Creatieve Campus met de nieuwe 
gebouwen voor Academie Hamme en een plekje voor de bib 
in de oude winterkapel. Hoe vorderen de werken? 

Nr 1 
Januari/Februari 

Voor meer info en foto’s, surf naar www.hamme.be/creatieve-campus 

Ben je onlangs nog langs de markt 
gelopen? Dan heb je vast gemerkt 
dat huisnummer 19B, de nieuwe 
bib, meer en meer op de ontwerp-
schets begint te lijken. 
Enkel het portaal voor de kapel-
deur ontbreekt voorlopig nog en 
ook op het terrasje voor het 
leescafe is het nog even wachten.  

De Meisteek 
 
Eind oktober werd de meiboom geplant. Dat 
is een traditie waarmee wordt gevierd dat het 
hoogste punt in een bouwwerk bereikt is. 
Door Corona  kon dit helaas niet gevierd wor-
den, maar het  blijft bijzonder goed nieuws 
dat de nieuwe bib een dak boven haar hoofd 
heeft! 

2021 



WORDT VERWACHT: ZELFUITLEEN 

In Vlaanderen hebben reeds heel veel  bibliotheken zelfscanbalies waar de 
klant - net zoals in de supermarkt - zelf zijn of haar producten kan inscannen, 
zowel bij uitlenen als bij het terugbrengen van materialen .   

Sommige bibliotheken bieden nog enkel zelfscanbalies aan. Bib Hamme kiest 
echter bewust om naast de 2 zelfscanbalies ook nog 1 balie te voorzien met 
een bibmedewerker. Zo kan jij als klant zelf de keuze maken  of je zelf wil 
scannen voor uitlenen en innemen of je liever wordt bedient door het  
personeel.  

Een betaalautomaat wordt niet voorzien. En ook dat is een bewuste keuze.  
Je kan in de bib immers - net zoals nu - cash of via Payconiq betalen aan de 
balie bij de bibmedewerker. Bovendien kan je sinds augustus 2020 ook thuis 
online betalen via je MijnBibliotheek-account.  
Zo heb jij als klant meer privacy bij het betalen en hoeft de bib geen ruimte te 
voorzien in de nieuwe bib voor een betaalautomaat. Er wordt niet alleen 
plaats gespaard maar ook geld want zo’n betaalautomaat kan ongeveer 
€10.000 kosten. En dat is nog zonder onderhoudscontract... 

Wil je de werken op de voet volgen? Surf dan naar onze online catalogus en klik in 
de paarse menu balk op het menu Praktisch. Kies de optie Bib-2021.  
Of surf rechtstreeks naar hamme.bibliotheek.be/bib-2021.  
Ook op onze facebookpagina en instagram kan je de laatste nieuwtjes volgen. 

Daarom koos bib Hamme om in het 

project online betalen via Mijn  

bibliotheek te stappen.  

De bib betaalt nu slechts enkele  

eurocenten per transactie.  

Omgerekend naar de kost van een 

betaalautomaat kan de bib jou 

meer dan 300 jaar lang gratis online 

betalen aanbieden! 

Een win-win situatie dus... 



BOUWWERKEN 
COMPLEET OP SCHEMA! 
 
Helemaal klaar is de nieuwe bib  
uiteraard nog niet, maar er werd wel al 
heel wat gerealiseerd. 
 
Zo is de ruwbouw van het bibgedeelte 
nagenoeg helemaal klaar, werden de 
ramen vervangen, is er elektriciteit  
gelegd en werd de vloer in de knappe 
mezzanine gegoten! Wat ook niet 
onbelangrijk is tijdens deze koude 
winterdagen: de buizen voor de 
vloerverwarming zijn ondertussen 
ook reeds gelegd! 
 
Op de benedenverdieping werd  
gekozen voor keramische tegels en 
gepolierd beton, de trap en  
mezzanine daarentegen worden  
bekleed met zwart tapijt, dit om het 
geluid van voetstappen te dempen. 



NIEUW BIB HAMME - Met de inleverbus kan  
terugbrengen 24/24u en 7/7 dagen... 

 
Van zodra de nieuwe bib er is, kan je ook buiten de openingsuren  
materialen terugbrengen via de ‘brievenbus’ of inlevergleuf van  
bib Hamme! 
Het wordt een ‘niet-intelligente’ inleverbus. Dit wil zeggen dat het een  
gewone brievenbus is die niet gekoppeld is aan de bibliotheeksoftware.  
Het personeel haalt de materialen uit de opvangbak en scant ze in om ze 
van je kaart te verwijderen. Heb je net iets teruggebracht dan blijft het dus 
nog eventjes op je kaart staan.   
Dat is niet erg, want het bibteam zal deze items innemen op datum van de 
vorige openingsdag. Wat het personeel op maandagochtend uit de  
opvangbak haalt, wordt dus ingenomen alsof het zaterdagochtend werd 
binnengebracht. Wat je op bv. maandagavond in de gleuf steekt wordt 
dinsdagochtend van je kaart gehaald op datum van maandag enzovoort. 
 
Waarom koos de bib niet voor een intelligente inleverbus die alles wat je in 
de gleuf steekt meteen van je kaart verwijderd? Uit informatie van  
andere bibliotheken bleek dat de huidige modellen nog te veel technische 
problemen gaven. En dus oordeelde het bibteam dat het zijn  dure prijs-
kaartje nog niet echt waard is... 

Inlevergleuf Ingang bib Uitgang bib Terrasdeur leescafe 


