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GEMEENSCHAPSCENTRUM HOOGSTRATEN 

TECHNISCHE FICHE ONTMOETINGSRUIMTE BIBLIOTHEEK 

Algemene informatie 

Contact 
Cultuurdienst Hoogstraten 
Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten 
+32 (0)3 340 19 57 
cultuur@hoogstraten.be 
gemeenschapscentrum@hoogstraten.be 
 
www.gchoogstraten.be 
 
De cultuurdienst is iedere dag bereikbaar van 09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30.  
 

Facturatiegegevens 
Stadsbestuur Hoogstraten 
Vertegenwoordigd door: 

- Eduard Palmans, gemeentesecretaris  
- Tinne Rombouts, burgemeester 

Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten 
+32 (0)3 340 19 11 
Ondernemingsnummer 0207 502 202 
 

  

http://www.gchoogstraten.be/
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Situering 
De ontmoetingsruimte bevindt zich in de hoofdbibliotheek van Hoogstraten, gelegen in de 

Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten.  

 

 

Het gebouw 
De ontmoetingsruimte bevindt zich op de eerste verdieping van de hoofdbibliotheek en is 

toegankelijk via een trap en lift. De toegang tot het lokaal is afgezonderd van de algemene 

toegang van de bibliotheek zelf.  

Ontmoetingsruimte 
 
Afmetingen zaal 

 
8,35 op 12,16m 
 

 
Capaciteit (zittend – enkel stoelen) 
 

 
Volle bezetting: 80 personen (hoewel we 50 
personen adviseren) 
 

 
Capaciteit (zittend – tafels en stoelen) 
 

 
Volle bezetting: 20 personen (in U-vormige 
of ronde opstelling) 
 

 

Tafels en stoelen kunnen naar eigen aanvoelen geschikt worden, maar moeten na afloop wel 

terug op de aangegeven manier opgeborgen worden. Standaard zijn er 50 stoelen aanwezig 
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en voldoende tafels om een U-vormige of ronde vergadertafel te maken (20 personen). 

Indien er meer materiaal nodig is, dient dit op voorhand besproken te worden.  

Er is een vestiaire aanwezig achteraan in het lokaal.  

Indien gewenst is er ook een spreekgestoelte beschikbaar, dit meld je best op voorhand.  

Er mag drank geserveerd worden in de ontmoetingsruimte, deze moet echter door de 

huurder zelf voorzien worden! Wel kunnen glazen en tassen voorzien worden door het GC, 

indien dit op voorhand wordt gevraagd! Afval dient zelf verwijderd te worden uit het lokaal.  

Technische installatie  
De ontmoetingsruimte beschikt over een beamer die aangestuurd kan worden via DVD of PC 

en projectiescherm. De aanwezige apparatuur staat hieronder vermeld.  

Projectie 
Projectiescherm Procolor Diffusion Screen D2 183x240cm MW S HB, bevestigd aan de 

wand 

Beamer Hitachi CP-X 300 3LCD, 2600 Lumen, met afstandsbediening 

 

Afspeelapparatuur 
Niet aanwezig, wel VGA-kabel om toestellen te koppelen aan de beamer.  

 

Geluidsinstallatie 
Niet aanwezig, wel zijn er aan de beamer twee boxen gekoppeld die het geluid van een 

laptop kunnen versterken.  

 

Internet 
Er is wifi aanwezig in de ontmoetingsruimte. Om hiervan gebruik te kunnen maken heb je wel 

een bibpas nodig!  

 


