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Bibliotheek
Gemeente Horst aan de Maas wil vooralsnog voor 2019 geen hoger subsidiebedrag aan
BiblioNu toekennen. De stichting heeft aangegeven dan ingrijpende maatregelen, zoals
bezuinigen op personeel en collectie, te moeten gaan nemen.

9. “Beter een afgeslankte bibliotheek, dan geen bibliotheek”
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?
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Op stelling 9. “Beter een afgeslankte bibliotheek, dan geen bibliotheek” antwoordt 75% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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De gemeente moet hogere subsidie geven. Een bibliotheek is super belangrijk voor
de gemeente.
Dis is een Open Deur vraag.
Er is nog zoveel plek, waar (soms) gratis boeken te leen zijn. Initiatief is bv.
ZONNEHOF Tienray. Daar staan boeken om te lenen, te ruilen, mee te nemen en bij
te zetten. Dit kost HELEMAAL NIKS. In Horst zijn ook wel lokaliteiten, waar dit zou
kunnen.
Er moet overal op bezuinigd waarom ook niet op de bib. beter in afgeslankte vorm
als geen bib meer
Ik ben lid van de bibliotheek en zal deze zeer zeker missen als hij weg zou gaan.
Kan en mag niet zo zijn dat elk tekort maar weer wordt aangevuld
Niet ingrijpen in dit soort mogelijkheden tot ontwikkeling/ontplooiing van
mensen/kinderen
Nogmaals; Waarom moet de bieb in zo'n duur pand zitten en waarom moet de
verhuizing zoveel gaan kosten? Meer met vrijwilligers werken en bv mensen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt, gehandicapte, gedetineerde, enz. De meeste
taken in een bieb zijn niet super ingewikkeld.
Of meer gebruik maken van digitale diensten voor/van de bibliotheek
Wat wel erg stoort is dat de bibliotheek de basis voor de Librije was. Buurtbewoners
hebben toen al aangegeven dat de bibliotheek daar geen blijvertje zou zijn maar dat
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dit als excuus werd gebruikt om dit gigantisch gebouw neer te zetten. Jammer dat
de buurt gelijk gaat krijgen. De bibliotheek is al bezig met andere vormen en moet
daar juist in gestimuleerd worden door de gemeente.
Mee eens





















Al zie ik liever gen afgeslankte bibliotheek
Belachelijk dat het zover heeft moeten komen. Dit zag ieder weldenkend mens
aankomen toen de bibliotheek verplicht gehuisvest werd in de Horster ‘Knoepert’.
Beter afgeslankt, dan geen bieb, maar het is op zich schandalig dat hier op bezuinigd
moet worden als gevolg van laks beleid van de gemeente. Terwijl onderzoek juist
weer benadrukt heeft dat laaggeletterdheid een probleem is, waarbij de bieb o.a.
een hulpmiddel kan zijn, om dat te verbeteren.
Beter iets dan niets is de vraag en dan dus beter iets. Echter de handelswijze en het
zwijgen van een deel van de raad is zeer laakbaar. Men wist dat tegen deze tijd de
middelen van de bibliotheek op zouden zijn door de verlaging van de subsidie. De
(voor de gemeente) hoge huur is onystaan omdat die huur een door de gemeente
gestuurde huur voor vele jaren met indexatie was om de bouw van de Beije mogelijk
te maken en de bouwer over te halen met deze voordelige zekerheid. Ook wist men
dat de bibliotheek helemaal niet perse naar het gasthoes wilde, maar gedwongen
werd.Bibliotheek moest de spil in het gasthoes worden De kosten zouden dan ook
voor rekening van de gemeente moeten zijn. Dat de bibliotheek meer ruimte nodig
had dan eerst ingeschat was ook bekend en daarom zou er een aanbouw bij het
gasthoes komen. Dat dit weer niet door kan gaan heeft met mismanagement van de
vorige wethouder en college te maken. De bibliotheek is slahtoffer geworden van
het spel dat door het vorige wethouder is gespeeld om perse het gasthoes door te
laten gaan, overigens nog steeds met een onvolledig plan. En de raad laat ze
hiermee weg komen.
Dat ligt voor mij ook aan de mate van de afslanking. Er dient nog wel ‘n goede
bibliotheekfunctie behouden te blijven.
Een bibliotheek is zeker belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en eventuele
ontspanning voor anderen.
Als het financieel niet past, dient, net als in het bedrijfsleven, afgeslankt te worden.
Een bibliotheekvoorziening is noodzakelijk, maar de bibliotheek zou eens moeten
nadenken over haar toekomst en welke betekenis zij nog voor de gemeenschap kan
hebben. De bibliotheek moet dus meer aan de weg timmeren en actief mensen
opzoeken voor hun activiteiten.
Gemeente moet in mijn ogen meer subsidiëren om zulk een prachtige voorziening
voor iedereen toegankelijk te maken!
Het internet vervangt veel bibliotheekfuncties. Omdat -nog- niet iedereen hierover
kan beschikken blijft de bibliotheek noodzakelijk.
Ik zou helemaal niet blij zijn met een 'afgeslankte bieb', waar bv alleen een
'verouderde' collectie te vinden is. Maar dan nog zou ik graag een bieb blijven
behouden, waar ik dan wel boeken kan bestellen uit een andere gemeente. Dus ja,
op zich wel mee eens, maar zou het wel heel jammer vinden!
Maar beter nog een goede bibliotheek
Maar bezuinigen op bibliotheek is een gemiste kans. Laaggeletterdheid kan zo
sneller om de hoek komen te liggen.
Samen nadenken over hoe de bibliotheek een bredere functie kan krijgen en andere
inkomstenbronnen daarmee kan aanschrijven.
Steeds meer info is via websites op te zoeken. Ook boeken.
Volgens mij is dit nu al de situatie. De bibliotheek zoals die was is er niet meer. Maar
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je kunt nog wel een enkele keer wat boeken lenen. Wij zelf maken niet gebruik van
de nieuwe situatie. Wij gingen liever naar de bibliotheek zoals die was.
Neutraal
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De gemeente zelf heeft de bieb de problemen gebracht door ze te huisvesten in een
te duur pand.
In dit tijdperk , waar alles wat je maar wilt weten binnen een mum van tijd
opgezocht kan worden , en waar ebook readers beschikbaar zijn , kun je je afvragen
of een bibliotheek nog zinvol is .
Lastig. Of je krijgt een bibliotheek zonder boeken of eentje die te duur wordt. Kiezen
tussen twee kwaden.
Voor mensen die veel willen lezen zijn er meer mogelijkheden (e-book)
Weet niet lezen mensen nog wel zoveel boeken.
Bezuinigen op personeel en collectie ben ik het NIET mee eens. De bieb alleen op
vooral vrijwilligers laten draaien zal niet lukken. De leesconsulenten naar school
zullen ook moeten blijven om het lezen te blijven promoten en goede boeken uit te
kiezen voor de kinderen. De subsidie per inwoner mag nog wel omhoog geschroefd
worden want Horst zit nog lang niet aan het maximum. Jammer dat de
gemeenteraad zo weinig af weet hóe belangrijk een bieb is voor jong en oud. Helaas
zijn de kaarten volgens mij al geschud voor de bieb Horst wat ik een erg kwalijke
zaak vind.
Dit biedt natuurlijk kansen om goed naar je organisatie te kijken en op een andere
manier te werken
Een bibliotheek moet over voldoende brede en recente collectie beschikken om
haar kring lezers te behouden. Bij inkrimping van collectie vervalt interesse
Gemeente moet zorgen voor een goede bibliotheek die goed toegankelijk is voor
iedereen zoals waar deze nu in Horst is.
Lezen was- is en blijft zeer belangrijk voor jong en oud! Het is de basis van
wetenschap.
Moet meer geld voor komen
Tijden veranderen,
boeken worden maar zelden gelezen door de jeugd . alles via computer, voor de
bibliotheek is op deze wijze geen bestaansrecht meer.
Als er bezuinigd gaat worden op de collectie is er op den duur alleen maar oud
materiaal te leen.
Bibliotheek gewoon opheffen. Niet meer van deze tijd met e-readers en internet.
De bibliotheek moet niet worden uitgekleed. Het voorziet in een behoefte. De
kinderen lezen al zo weinig, dit helpt ze te stimuleren
dat er gelezen wordt. In mijn ogen is het so wie so al schandalig dat de bibliotheek
verhuist. Zoals het nu is, is het prima. Laten zo !!! Kan een politicus me duidelijk
maken waarom de bieb weg moet op die plek, en waarom de bieb zo weinig
subsidie krijgt als je dit vergelijkt met andere gemeenten.
De bieb heeft meer taken dan alleen boeken uitlenen. Om deze taken goed te
kunnen vervullen is geld nodig.
De bieb moet met de tijd mee. Maar ik vind het belangrijk dat de overheid bijdraagt.
Nog meer bezuinigen op cultuur , de gemeente moet eerder de subsidie
verhogen.Het is voor mij ook onbegrijpelijk dat ze het VVV kantoor hebben
wegbezuinigd, wel toeristen-belasting van de parken innen maar de voorzieningen
wegbezuinigen.Onbegrijpelijkl!!!!!!!!!
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Weet niet






Tegenwoordig gaat bijna alles via internet.
Je kunt op scholen of andere openbare gebouwen een kleine bieb maken die ook
voor inwoners van de gemeente berijkbaar zijn.
Je kunt er bv een paar vrijwilligers of mensen met een uitkering op zetten.
En de boeken op bestelling laten toekeren als dat nodig zou zijn.
We mogen blij zijn dat we in Horst zo’n mooie grote bibliotheek hebben. Dit moeten
we behouden.
Er zijn misschien ook nog andere maatregels te bedenken dan deze twee
Ik vind dat bibliotheek in de vorm hoe die nu is moet weg: tijd voor de vernieuwde
versie ervan!
Wat is reden dat er (weer) geld bij moet? Neemt gebruik bieb toe of juist ook af.
Vind voorziening belangrijk als mensen er ook voldoende gebruik van maken. Het
mag geen bodemloze put zijn.
We maken geen gebruik van de bibliotheek.
Maar voor velen is de bibliotheek belangrijk o.a. voor schoolkinderen. Daar moet de
Gemeente rekening mee houden en zorgen dat er een volwaardige bibliotheek
beschikbaar is. Dus met een behoorlijke personeelsbezetting en voor de "klanten"
betaalbaar. Overigens is veel personeel volgens mij vrijwilliger, de meeste vinden
het gewoon leuk en nuttig werk.
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10. “Een gemeente zonder bibliotheek is ondenkbaar”
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?
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Op stelling 10. “Een gemeente zonder bibliotheek is ondenkbaar” antwoordt 69% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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… is als een huwelijk zonder partner
... met name een zo gróte gemeente als Horst aan de Maas zonder bibliotheek is
ONDENKBAAR !
Ik vind wel dat deze organisatie op zichzelf moet kunnen staan met eventueel wat
subsidie.
Lezen vind ik als juf en fervente lezer super belangrijk. Een bibliotheen is dus
onmisbaar.
In Sevenum wordt de bieb erg gemist!
Vooral voor kinderen, onmisbaar! Het is al lastig genoeg genoeg om lezers te maken
van je kinderen. Naar de bieb gaan helpt enorm.
De bieb in de kernen zelfs de grootste zijn ook weg genomen
Dit klopt wel maar dit is niet de taak van de gemeente op de bib te blijven open te
houden. wel subsidie maar niet grote bedragen.
Ik vraag mij af: waarom moet die bieb verplaatst worden ? is het misschien iets om
als politicus in de schijnwerpers te staan ?
Kinderen moeten lezen of leren lezen. Niet iedereen kan zelf de boeken betalen.
Mag wel een met andere activiteiten geïntegreerde bieb zijn
Wanneer het niet lukt met biblionu dan moet een andere party gezocht worden of
de gemeente organiseert zelf een boekenruil systeem met scholen, verenigingen en
(ouderen)centra.
Dendron bijvoorbeeld heeft al een bibliotheek. Maar voor volwassenen zal het dan
moeilijker worden
Ik kom niet in de bibliotheek.
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Niets is ondenkbaar. Een gemeente zonder bibliotheek vind ik persoonlijk
ongewenst. Maar ik vind ook dat inwoners zelf moeten laten blijken dat zij een
bibliotheek niet kunnen missen. Driemaal per jaar op vakantie gaan en de kosten
van de bibliotheek overlaten aan de gemeente vind ik niet aan de orde
Scholen hebben toch ook een bibliotheek.
De bibliotheek moet zijn diensten aanbod aanpassen aan de wensen van de
bezoekers en verder kijken als boeken.
Grubbenvorst heeft ook geen bibliotheek
Ik heb makkelijk praten want ik maak geen gebruik van de bib.
Je kunt ook met een paar gemeenten samen een bibliotheek aanhouden en de
boeken via andere distributiekanalen bij de lezers bezorgen. Digitaal kan er al heel
veel. Dus fysiek hoeft echt niet in elke gemeente alles te zijn. Als er te weinig ledenlezers zijn of het wordt te duur omgerekend voor degenen die er gebruik van
maken, dan is fuseren of inkrimpen een heel normaal scenario. Als ergens geen
behoefte meer aan is, dan hoeft het niet altijd in stand gehouden te worden.
Je kunt tegenwoordig heel veel opzoeken en boeken lezen via je leptop.
Men moet mee met het digitale tijdperk en de vraag is maar of fysieke boeken daar
in passen.
Niet in elke gemeente hoeft een bibliotheek te zijn
Het is belachelijk hoeveel geld een bibliotheek kost t.o.v. andere gezamenlijke
doelen.
Ik denk dat een bieb niet meer van deze tijd is. Elk boek en alle informatie is op
internet te vinden. Als ik zie wat de bieb in Horst de laatste 20 jaar gekost heeft aan
verhuizingen en gebruiksruimte, dan kan dat mi niet in verhouding staan tot het
aantal gebruikers.
Is een luxe die niet echt nodig is tegenwoordig
15 jaar geleden was dat wel zo vanwege internet
Jaren geleden had bijna elke plaats zijn bibliotheek en was deze nog zinvol. Nu heeft
alleen de 'gemeente'' een bibliotheek waar volgens mij bijna alleen mensen uit die
plaats naar toe gaan. Dus ja, een gemeente zonder bieb is net zo goed mogelijk als
een dorp zonder biep.
Kleine bibliotheek op scholen is voldoende. Geen instituut open houden voor een
klein groepje mensen.
Zie toelichting vorige vraag.
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1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Ruzie
Filmen van een ongeval
Vaccineren
Bibliotheek
Kerstboom
19 november 2018 tot 25 november 2018
544
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
2 minuten en 55 seconden
26 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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