
Het gemeentehuis van Zandhoven heropent op 18 mei 2020. 

Vanaf 18 maart 2020 sloten de loketten van het gemeentehuis en de sporthal voor niet-
dringende zaken omwille van het coronavirus. Burgers dienden steeds een afspraak 
te maken en konden zo toch verder worden geholpen. We bleven telefonisch en per 
mail bereikbaar en werkten op afspraak voor dringende zaken. Op die manier zijn we 
erin geslaagd om onze dienstverlening te blijven garanderen tijdens de crisis. Nu de 
maatregelen steeds versoepelen kan er terug worden heropend.

Vanaf 18 mei 2020 breiden we onze dienstverlening terug uit en kan je ook voor niet-dringende 
zaken op afspraak bij ons terecht tijdens de normale openingsuren. Uiteraard zullen hierbij 
de noodzakelijke maatregelen en adviezen aangaande de coronacrisis strikt moeten worden 
nageleefd. De gezondheid van inwoners en personeel blijft van primordiaal belang. Om dit te 
kunnen garanderen zijn er enkele maatregelen getroffen. Zo dient iedereen bij aankomst zijn/haar 
handen te ontsmetten. Er mogen maximaal 3 personen in de inkomhal staan, als je dit ziet blijf 
dan even buiten wachten. Er werden plexischermen voorzien op alle diensten om zowel de burgers 
als ons personeel te beschermen en contactloos betalen is ook mogelijk. Verder zal er een in- en 
uitgang principe gelden om elkaar niet te kruisen. 

Bibliotheek
De bibliotheek in Zandhoven blijft gesloten zowel op weekdagen als in het weekend. Maar indien 
je boeken wilt ontlenen, kan je reserveren via 03 484 54 45 of bibliotheek@zandhoven.be. Je kan 
de boeken ophalen na afspraak in de bibliotheek van Zandhoven. Het inleveren van boeken doe je 
enkel in de inleverschuif in Zandhoven, Pulle of Pulderbos.

Sportcomplex
Sportcomplex Het Veld blijft gesloten maar je kan wel een padel- en/of tennisterrein reserveren. 
Het personeel in de sporthal is ‘s avonds en in het weekend enkel aanwezig op basis van de op 
voorhand gemaakte reservaties. Daarom is het belangrijk je aanvragen voor een padel- en of 
tennisterrein tijdig aan ons door te geven tijdens de kantooruren.
Reserveren doe je via:
• Mail naar sport@zandhoven.be
• Telefoon naar 03/410 16 65 (tijdens kantooruren) en 03/410 16 66 (enkel bereikbaar bij 
   aanwezigheid zaalwachter ’s avonds en in het weekend)

Betaling van je padel- of tennisterrein kan enkel via bancontact.

Recyclagepark
Het recyclagepark is geopend volgens de normale zomerregeling.

 

Dienst Communicatie
03-410 16 69

communicatie@zandhoven.be
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Persbericht 
15 mei 2020 



#### Einde persbericht ####

Noot voor de pers

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
Iris Van Cutsem | Dienst Noodplanning | 03 410 16 37 | iris.vancutsem@zandhoven.be 
Rani Verschueren | Dienst Communicatie | 03 410 16 69 | communicatie@zandhoven.be 

Extra beelden 

Deze beelden mogen gebruikt worden om uw artikel verder aan te vullen. 
Beelden kunnen gedownload worden. Klik hier! 
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https://www.zandhoven.be/beleid-en-bestuur/diensten/communicatie/pers/

