Bibliotheek Venray
Stichting BiblioNu is verantwoordelijk voor de bibliotheken in Venray en Horst aan de Maas.

1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de bibliotheek in
Venray bezocht?
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Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de bibliotheek in Venray bezocht?" antwoordt 60%
van de respondenten: "Niet".
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•
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3x per week
Ik doe vrijwilligerswerk als taalontwikkeling in de bibliotheek. De bibliotheek is
hier erg geschikt voor.
Indien boek gelezen dan worden andere gekozen
Ik kom weinig in de bieb. vroeger wel … maar toch vind ik de bieb onmisbaar
voor Venray, zeker met allerhande info computerlessen enz....
Ben 76 en woon in Oirlo
Ik ben geen lid van de bieb omdat ik mijzelf te weinig tijd gun om te lezen.
Neemt niet weg dat ik de bieb wel belangrijk vindt voor de ontwikkeling en
vorming van kinderen en volwassenen
Ik persoonlijk niet. Mijn partner met de kids komt hier maandelijks 1x
Net gepensioneerd, ik denk er over om lid te worden nu ik meer tijd heb
hiervoor.
Suffe omgeving waar weinig te halen valt
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BiblioNu maakte eerder dit jaar bekend financiële problemen te hebben. Het jaar 2017 werd
afgesloten met 90.000 euro verlies en ook dit jaar ontkomt de organisatie niet aan een
negatief eindsaldo, laat directeur-bestuurder Jimmy Hendriks weten.

2 ‘De bibliotheek is onmisbaar in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘De bibliotheek is onmisbaar in onze gemeente’ antwoordt 68% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 15% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
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Belang van lezen en literatuur is zeer belangrijk
De bibliotheek is heel belangrijk om met plezier goed te leren lezen voor onze
kinderen en nieuwe medelanders
Een bieb is een eerste vereiste in een gemeente. Noodzakelijk is wel hoe komt
het dat er tekorten zijn. Te weinig subsidie of een slecht beleid. Dat is aan
deskundigen.
Hoort bij venray
Is waardevol voor de gemeenschap van Venray
Mijn credo is iedereen moet lid kunnen worden van de bibliotheek imdat lezen
erg belangrijk is. Dus onmisbaar.
Ondanks, dat ik niet in de bieb kom, vind ik het belangrijk dat hij er is.
Bibliotheek hoort bij opvoeding en ontwikkeling
Bieb Venray wordt vaak bezocht
Ik ben het met de stelling eens, maar ben wel van mening dat er een goede
samenwerking richting onderwijs zou moeten zijn.
Ik maak geen gebruik van de bibliotheek ben dus geen goede graadmeter
Van belang is dat iedereen boeken e.d. kan lezen. Dat begint al bij kleine
kinderen, lezen en voorlezen zonder dat dit een gezin geld kost.
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BiblioNu wenst een extra subsidie van 148.600 euro nodig om het niveau van de huidige
bibliotheek in Venray te handhaven. In oktober beslist de gemeenteraad van Venray over
deze subsidie. - Stel u bent gemeenteraadslid in de gemeente Venray.

3 Zou u voor of tegen deze extra subsidie van 148.600 euro
voor BiblioNu stemmen?
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Op vraag "3 Zou u voor of tegen deze extra subsidie van 148.600 euro voor BiblioNu stemmen?"
antwoordt 49% van de respondenten: "Voor".
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De Bieb is voor iedereen belangrijk.
Het zou niet zo moeten zijn dat een bibliotheek daardoor moet verdwijnen of
minder vaak open is daardoor.
Hoogte bedrag even buiten beschouwing gelaten, dus sowieso subsidie
Weliswaar maak ik zelf nu geen gebruik meer van de bibliotheek, maar heb dat in
het verleden wel gedaan.
Het is in mijn ogen belangrijk dat het publiek toegang heeft tot het geschreven
woord, niet alleen via de moderne media, maar ook in de vorm van een bibliotheek
met moderne faciliteiten.
Eerst weten waar dit ten koste van gaat, dan pas kan ik ja of nee zeggen.
ER zal eerst duidelijk moeten worden waar de subsidie voor gebruikt gaat worden,
alvorens de subsidie toe gekend wordt.
Ik ben niet tegen extra subsidie, maar zou wel een plan willen kennen. Ik vind een
bibliotheek noodzakelijk, maar uiteraard moet het aanbod wel passend blijven bij
de vraag.
Ik zou me eerst eens moeten verdiepen in de neventaken die de bibliotheek heeft
of zou moeten hebben.

Is dit eenmalig, of is hiermee alleen het tekort van 2018 opgelost?
Is gekeken door een extern iemand, of de kosten kunnen worden gedrukt. Kan er
3

•
•

Tegen

•
•

Weet
niet

•
•

bezuinigd worden?
Kan het lidmaatschap of de uitleen worden verhoogd?
Het is moeilijk deze vraag te beantwoorden als men geen inzicht heeft in de kosten
en baten.
Onderstaande gegevens moeten eerst "gewogen" worden.
Te summiere informatie om dit nu zo te stellen. Ben benieuwd naar het
vooruitzicht. Hoe kunnen kosten (combinaties) kunnen worden gereduceerd, zodat
dit volgend jaar minder verlies of geen verlies oplevert?
Ander beleid zou deze subsidie niet nodig zijn.
Beleidswijzingen zijn nodig en een voorwaarde, het moet daar anders. Er moet dus
een gedegen plan zijn alvorens er extra subsidies komen. Een plan op inhoudelijk,
organisatorisch en financieel gebied
Ben niet op de hoogte van het huidige niveau en wat de consequenties zijn, als het
niveau naar beneden gaat.
De organisatie moet zelf ook proberen het hoofd boven water te houden met
nieuwe ideeen.
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3.1 Kunt u uw keuze toelichten? (n=116)
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Op vraag "3.1 Kunt u uw keuze toelichten?" antwoordt 88% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting (88%):
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Allen moeten gelegenheid krijgen om boeken en materialen te kunnen lezen. Immers het
intellect verkrijg je door veel te lezen en je mind vorm te geven
Als ik het nu niet zo druk zou hebben met werk & studie zou ik sowieso naar de bieb gaan. Ik
denk dat het belangrijk is om (jonge) mensen aan het lezen te houden.
Als kind en jong volwassene heb ik enorm veel profijt gehad dat er een bieb was in mijn
omgeving. Lezen was mijn passie en heeft mij ontwikkeld.
Als sport gesubsidieerd wordt waarom lezen dan niet? Het is al moeilijk genoeg om de jeugd
aan het lezen te krijgen.
Basisvoorziening van de eerste orde.
Belangrijk bibliotheek te behouden in Venray
Belangrijk in onze samenleveing dat er toegang is tot boeken
Belangrijk voor de diverse opleidingen
Belangrijk voor de gtemeenschap
Bibliotheek is onmisbaar in een plaats als Venray
Bibliotheek is onmisbaar voor scholieren en minder bedeelden. Zij kunnen tegen geringe
kosten toch boeken, tijdschriften lezen
Bibliotheek moet blijven is belangrijk
Bieb is gewoon noodzaak voor de samenleving
Bieb is noodzakelijk voor jong en oud. Leesmiddelen zijn net als eten en drinken
Bieb is onmisbaar 148000 is nog te weinig om uptodate te zijn
Bieb moet blijven, ontwikkeling van vele mensen
Bilbliotheek is nodig voor kinderen, onderwijs en cultuur in her algemeen
Boeken is wijsheid.
Boeken zijn enorm belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling
Boeken zijn nodig voor de ontwikkeling
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Cultuur en verdieping is belangrijk voor de menselijke ontwikkeling.
Dat is 3 Euro per inwoner redelijk reëel lijkt me
De bibliotheek is een groot erfgoed voor Venray. Samen met de gemeente Venray moet er een
goede verhuis regeling plaats vinden naar het oude AH pand.
De bibliotheek is is een belangrijke voorziening
De bibliotheek is voor mij vanaf kind zijn de plek om mezelf te verwennen met nieuwe boeken.
Ik lees heel veel en op deze manier is het betaalbaar. De bibliotheek is ook een
ontmoetingsplek voor veel mensen. Waar je de krant kunt lezen. Wat ik ook vaak heb gedaan.
Zeker toen ik geen geld meer had voor een krant abonnement. De vele activiteiten die er nu
georganiseerd worden zijn zeer nuttig en sterken de samenleving. Geen bibliotheek is een
verarming!!!
De bieb is meer dan alleen voor het uitlenen van boeken
De mensen moeten de kans krijgen om dichtbij huis info te vergaren.
Denk dat dat een gemeenschappelijkgoede zaak is.
Een bibliotheek heeft een educatieve en voorlichtende maatschappijbrede functie en kan niet
gemist worden; als dit bedrag nodig is om met de tijd mee te gaan dan zou ik dat zeker doen !
Een Bibliotheek hoort binnen onze maatschapij en moet toegankelijk zijnvoor iedereen
Een bibliotheek is een must voor elke gemeente!
Een bibliotheek is ook in deze tijd nog steeds basisvoorziening voor de gemeenschap voor jong
en oud
Een bibliotheek is voor velen een noodzakelijke voorziening
Een centrum gemeente zonder bibliotheek, dat kan toch niet!
Een erg belangrijke voorziening in Venray
Een must voor Venray
Eenieder moet toegang hebben tot boeken om zo zijn/ haar kennis te vergroten en de
Nederlandse taal machtig te worden.
Er moet gelezen worden ook door de jeugd
Essentieel voor een goed functionerende gemeenschap
Gemeente met zoveel inwoners als Venray heeft bib nodig. Evt uitbreiden met educatie/ pop
up ondernemers
Gewoon omdat een plek waar men boeken kan lenen, en anderszins zaken kunt uitzoeken en
opzoeken in een plaats als Venray en zijn dorpen onmisbaar is
Goed voor de minder bedeelden
Goed voor de saamhorigheid en eensgezindheid van Venray
Groot belang voor gemeente en inwoners
Hebben ze nodig om open te blijven
Heeft een functie voor vele daar mogen we geen afscheid van nemen
Heeft een zeer sociale funktie,ook voor niet leden.
Heel belangrijk voor ouderen en de jeugd !!!!
Het is belangrijk dat er gelezen wordt en niet iedereen kan boeken kopen. Dus een
bibliotheeksector essentieel voor een Gemeente
Het is belangrijk dat mensen en vooral kinderen blijven lezen, ook voor buitenlanders die de
taal willen leren, is het belangrijk dat er op een toegankelijke manier materiaal beschikbaar is.
Het is een belangrijk instituut voor velen
Het is een noodzaak dat de bieb in Venray blijft
Het is een onmisbaar deel van de Nederlandse cultuur en dient bewaard te blijven.
Het is onmisbaar in de samenleving en belangrijk in de ontwikkeling van kinderen
Het is zeer belangrijk dat jong en oud lezen! ik werk als vrijwilliger bij een instelling waar ik
volop boeken en literatuur tot mijn beschikking heb
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Het voegt veel toe: voor schoolgaande en zeer zeker voor de senioren.
Het zou een verarming zijn voor de gemeente
Hoe is bibliotheek anders te handhaven
Hoewel ik zelf geen gebruik maak van de bibliotheek is de bibliotheek zeer belangrijk voor de
ontwikkeling van de jeugd, zeker in dit digitale tijdperk
Hoort er bij om de mensen de kans te geven om te lezen te studeren en te ontwikkelen
Ik denk dat de bibliotheek een belangrijke functie heeft dus mag niet verdwijnen
Ik kom maandelijks in de bieb en die dan grote groepen scholieren gebruik maken van de bieb.
Lezen is zo belangrijk voor de taalontwikkeling en algemene ontwikkeling dat de gemeente dit
moet stimuleren. Zeker omdat men steeds minder leest
Ik stem voor omdat een bibliotheek erg belangrijk is voor een gemeente. Heeft een sociaal,
cultureel en educatieve functie.
Ik vind dat de bibliotheek moet blijven , er woedt best veel gebruik van gemaakt
Ik vind het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot leesvoer en informatie
Ik vind het belangrijk dat kinderen en volwassenen naar bieb kunnen gaan. Boeken kopen is
voor velen te duur. Van lezen 'groeit' een mens!!
Ik vind het ontzettend belangrijk dat er voor kinderen laagdrempelig de mogelijkheid is om
zoveel mogelijk te kunnen lezen. Daarnaast is het voor volwassenen erg fijn om verschillende
genres te kunnen lezen, zonder daar iedere keer een boek voor te moeten kopen. De subsidie
voor de bibliotheek vind ik dus zeer zeker nodig.
Is een belangrijk deel voor onze ontwikkeling. Niet iedereen kan boeken kopen.
Is gewoon nodig
Is gewoon noodzakelijk
Is goed voor de bewoners
Is hel belangrijk
Kom zelf niet in de bibliotheek maar de bibliotheek heeft zeker een maatschappelijke en
educatieve functie
Lezen blijft erg belangrijk voor jong en oud. Is ook een mooie ontmoetingsplek. Ze organiseren
heel veel activiteiten!!
Lezen en educatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling voor kinderen. Door de bieb te sluiten
loop je mijn inziens meer kans op laaggeletterdheid. En dan kost op den duur meer dat de
subsidie
Lezen is belangrijk ook voor onze kinderen maar ook voor ons zelf!
Lezen is belangrijk voor je ontwikkeling.
Lezen is belangrijk voor taaolntwikkeling
Lezen moet voor iedereen mogelijk zijn, laagdrempelig.
Loop met school wel eens naar de bieb en zie toch dat de kinderen er plezier in hebben denk
ook dat mensen het fijn vinden om toch boeken te lenen
Maatschappelijk belang (2x)
Mag niet weg hoort algemeene ontwikkeling en opvoeding.
Met name voor de jeugd toch wel belangrijk
Moet beschikbaar blijven voor minder draagkrachtigen.
Niet toekennen betekent een fout signaal. Gemeente zou juist meer moeten inzetten op
bereikbaarheid van de bieb. Laaggeletterdheid wordt hierdoor alleen maar erger.
Noodzakelijk voortbestaan
Onafhankelijke educatie is noodzakelijk voor jong en oud
Onze jeugd moet blijven lezen
Ook al kom ik zelf niet in de bibliotheek, ik ben wel een echte boekenliefhebber (koop mijn
boeken) en vind het een must dat de bibliotheek in Venray blijft bestaan
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Op cultuur mag je niet bezuinigen
Primaire functie inn de gemeente
Stad zonder bibliotheek bestaat niet !
Toegang tot kennis mag wat kosten..
Vind het heel belangrijk dat burgers de mogelijkheid hebben om boeken te lenen.
Voor behoud van Bib.
Voor kinderen is het belangrijk voor hun ontwikkeling dat ze lezen. Omdat deze generatie met
de smartphone in de hand geboren wordt, zijn echte papieren boeken extra belangrijk. Ook
zijn er nog veel oudere mensen van voor de smartphone, die graag een boek lezen of
informatie halen bij de bieb
Voor mensen die het minder hebben.
Voor onze kinderen en kleinkinderen
Voor volwassenen, maar zeker voor kinderen erg belangrijk voor de ontwikkeling.
Voorkomt vervlakking van de samenleving. Cultuur is in de gemeente Venray erg
ondergewaardeerd.
We zijn inmiddels onze kinderen met een taal achterstand aan het opzadelen door digi-games
e.d. Een boek vasthouden is er nauwelijk nog bij.
Wel op voorwaarde dat BiblioNu beter naar eigen processen kosten baten kijkt
Zeer belangrijk dat met name kinderen blijven lezen.en redelijk betaalbaar is
Zeker voor kinderen onmisbaar een bibliotheek
Zie boven, uiteraard is het goed om te kijken of de opzet gewijzigd kan worden zodat het niet
alleen goedkoper wordt maar misschien ook meer publietrekt waarbij er misschien ook
betaalde diensten toegevoegd kunnen worden.
Zoals al opgemerkt, vind ik de bieb belangrijk. Voor mensen met beperkte financiële middelen
en zeker ook voor kinderen, dat er meer is dan alleen een mobiel.
Zoas gezegd: een onmisbare voorziening in een gemeente.

Weet niet (12%)
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3.1 Kunt u uw keuze toelichten? (n=61)
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Op vraag "3.1 Kunt u uw keuze toelichten?" antwoordt 80% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting (80%):
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•
•
•
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•
•

Alles is op internet op te zoeken en te lezen
Alles kan /gaat online
Alles kan met computer en iedereen heeft een computer
Belachelijk , kijk naar deurne. Bijna kosteloos
BiblioNU heeft niet geanticipeerd op veranderde markt-taken, eerst orde op zaken, duidelijke
plannen en reorganisatie en dan pas kijken wat nodig is
Bodemloze put, na enkele jaren telkens hetzelfde probleem. Altijd maar tekorten.
De kosten rijzen de pan uit per uitleenitem, hogere eigen bijdrage van gebruikers
Ebooks zijn tegenwoordig de norm.
Een bibliotheek is niet meer van deze tijd
Een bibliotheek kan ook veranderd worden door bijvoorbeeld te combineren met een café,
hierdoor komen extra inkomsten binnen
Eerst aantonen wat hun functie en meerwaarde is/kan zijn voor Venray. Voor wat hoort wat.
Eerst zoeken naar andere mogelijkheden. Eventueel een andere vorm van een bibliotheek.
Er wordt zo weinig gebruik gemaakt van de BiblioNu dat de subsidie in mijn ogen weg gegooid
geld is
Er zijn zoveel andere mogelijkheden te bedenken om te lezen en bij te blijven.
Het is veel geld, hoe gaat de bieb dit terug betalen? Hoe zien zij het boekjaar weer groen
afsluiten? Betekent dit jaar subsidie volgend jaar ook subsidie?
Het is wel veel geld voor een zinkend schip. Het zou op een andere manier ingevuld moeten
worden.
Het kan financieel een stuk beter. Men overvraagt nu in de hoop de hoofdprijs te ontvangen.
Ook wetende dat wethouder Jan Loonen er een prestigezaak van maakt om de bieb te
verhuizen naar de markt. Dat is Jan zijn persoonlijke hobby, zo lijkt het soms.
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Hoe veel "verschillende" personen bezoeken de bibliotheek per jaar? Volgens mij is dit het
geldbedrag niet waard.
Huidige insteek bibliotheek onhoudbaar als middel in digitaliserend tijdperk
Huisvesting huidige plaats is prima!
Ik ben bang dat de gemeente in de toekomst steeds meer geld zal moeten bijdragen voor een
bibliotheek waar steeds minder inwoners gebruik van maken.
Ik denk dat er gekeken moet worden naar alternatieve oplossingen. Huidige bibliotheek lijkt
me een te groot complex voor wat er nog nodig is.
Ik vond het kunstencentrum belangrijker en dit gebeurde ook niet.
In deze tijd is een bibliotheek niet meer echt noodzakelijk.
Is toch onze belastingcenten
Kost alleen maat geld. Het gaat erom dat er een bieb is niet waar die zit
Kost te veel.
Lijkt mij geld stoppen in een organisatie die niet meer van deze tijd is (alles is te vinden op
internet).
Maak hier geengebruik van.
Moeten door opbrengsten zilch zelf redden
Nagenoeg alle info (endus ook boeken) zijn digitaal binnen te halen. Stel een (landelijke
bibliotheek site) op, waar ge-interesseerden naar toe kunnen en halen hun boek/info/video
enz. digitaal op. ) site
Ook de bibliotheek moet zijn eigen broek op kunnen houden met minder subsidie.
Overbodig! Alles om line!!!
Piet noodzakelijk
Te veel
Tegenwoordig kun je heel veel op het internet vinden.
Teveel geld voor het belang van handhaving
Veel te Duur Voor Venray alles gaat Digitaal
Zelf de broek ophouden
Zie mijn extra toelichting
Zoveel andere manieren om boeken te kunnen lezen

Weet niet (20%)
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Zowel gemeente Venray als Horst aan de Maas spreken de ambitie uit om de bibliotheken te
verhuizen. Zo staat in het coalitieakkoord dat Venray de bibliotheek in het centrum wil
hebben. Het voormalige pand van Albert Heijn aan het Henseniusplein is in beeld. Maar of de
verhuizing doorgaat, staat volgens Hendriks nog niet vast. De verhuiskosten van 360.000
euro per bibliotheek kan BiBlioNu in ieder geval niet opbrengen. Wethouder Anne Thielen
reageerde hierop: ‘We bekijken hoe de verhuizing er uit moet zien en welke financiële
middelen daarbij horen. Die 360.000 euro is een berekening van BiblioNu. We zijn zelf nog
aan het rekenen en streven ernaar volgende maand de eerste berekeningen te presenteren.’

4 Wat vindt u van het plan om de bibliotheek te verhuizen
naar een nieuwe locatie?
35%
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Weet niet

Op vraag "4 Wat vindt u van het plan om de bibliotheek te verhuizen naar een nieuwe locatie?"
antwoordt 32% van de respondenten: "(zeer) goed". 31% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
slecht". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
goed

•
•
•
•

Goed

•

Huidig onderkomen onvoldoende en oud! Verhuizing naar centrum zorgt mede
voor
gezelliger centrum!
Ik weet niet precies hoe het zit: is het gebouw van de huidige bibliotheek van de
gemeente of het voormalige AH-gebouw?
Hierover zal nog gepraat moeten worden i.v.m. gemeenschapsgeld
In het centrum is uitstekend het is een centraal punt met daaromheen allerlei
andere mogelijkheden oa horica en winkels de bib draagt bij aan een beter
centrum
In tegenstelling tot de huidige locatie zet je de bib in de nieuwe locatie meer
centraal (Henseniusplein) Het is ook de looprichting c.q. routing naar het centrum
kan de aandacht voor de bib versterken en bijgevolg het leesgedrag opnieuw
activeren en of ontwikkelen
Een verhuizing naar een kleiner pand i.v.m. onderhoudskosten enz.., maar hoeft
niet midden in het centrum of er moeten meer dingen onder een dak bv met de
wereldwinkel of...…….
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Huidige locatie is prima, ook vanwege parkeren, goed bereikbaar, voldoende
ruimte
Maak het zo aantrekkelijk dat mensen die toch in het centrum zijn bij de bieb
binnen wippen.
Als de locatie goed bereikbare is voor iedereen is het perfect. In het dorp zijn geen
parkeerplaatsen voor slecht ter been mensen denken ze daar ook aan. Dit dorp is
niet vriendelijk wat bereikbaarheid betreft voorle niet voor ouderen en slecht ter
been mensen. Ook deze mensen willen blijven lezen en zich ontwikkelen.
Ben niet echt op de hoogte van het eigendom van de gebouwen waar men nu heen
wil. Daarbij vind ik de locatie zoals die er nu is centraal genoeg
Dat is afhankelijk van de huur die opgebracht moet worden en de besparing die
gehaald kan worden door te verhuizen naar dit pand, zoals energiekosten.
De huidige locatie van de bibliotheek ligt tegen het centrum van Venray. Het lijkt
mij niet noodzakelijk om die reden te verhuizen want 360.000 is natuurlijk een
heleboel geld.
De huidige lokatie is ook inzet centrum.misschien zelfs beter bereikbaar: fiets, auto
enz.
De keuze voor het centrum vind ik positief. Maar de kosten zijn wel erg hoog.
Huidige locatie is gunstiger qua parkeren.
Huidige locatie als zodanig lijkt me goed, of het qua gebouw en noodzakelijke
ruimte wel of niet tekort schiet kan ik niet beoordelen.
Locatie is volgens mij van ondergeschikt belang. de gemeente moet de bibliotheek
niet "misbruiken" om leegstand in het centrum op te lossen.
Mag blijven mag verhuizen mede gelet op de goede bereikbaarheid
Omdat er financieel tekort is, zou ik zeggen, blijven zitten. Locatie nu is ook erg
centraal
Voor de bibliotheek ansicht vind ik de dure verplaatsing absoluut niet nodig. Voor
de leegstand in het centrum van Venray met bijbehorende aanloop is het perfect.
Vandaar mijn stem: NEUTRAAL
Voor het centrum is het goed Maar of het een toegevoegde waarde voor de
bibliotheek is?
Voorkeur voor centrale ligging.
Waar de bieb nu is, is ook een prima plek. Bekijk de verhuis/verbouwingskosten en
bepaal wat het voordeligste is.
Waarom is dit nodig de locatie van nu is ook prima of de kosten van onderhoud zijn
duur dan is het een overweging waard
Waarom verhuizen. Kan het huidige gebouw worden aangepast en wat zijn de
kosten hiervan?
Wat is er fout aan de huidige locatie?
Dit is toch vrijwel in het centrum@
Zie hierboven: laat ze eerst duidelijk aangeven waar ze van zijn en wat ze daarvoor
nodig hebben. Dit kan een andere huisvesting zijn.
Als er maar een bieb zit in venray is het goed. Verhuizing kost alleen maar geld.
De bibliotheek zit nu op een zeer gunstige plek naar mijn idee, vlakbij het centrum
en een parkeerplaats voor de deur, de ruimte zelf is ook toegankelijk en
uitnodigend, dus ik zie niet in waarom een andere plek beter zou zijn, nog afgezien
van de hoge kosten die dit met zich meebrengt, die kunnen ze beter besteden aan
subsidie en onderhoud van het gebouw.
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De bieb kan misschien wat opgeknapt worden, dat zal minderkosten dan een
verhuizing. Verder vind ik dat de bieb nu op een prima plaats zit. Genoeg
parkeerplaats en plek voor de fietsen.
Waarom moet alles van zijn bekende plek zonodig naar een andere? Denkt de
gemeente echt dat dat beter is? Wij inwoners denken van niet!
Een mogelijke verhuizing naar het centrum/winkelgebied is een slechte keuze.
Mede door het ontbreken van directe parkeer mogelijkheid zowel voor auto’s en
fietsen . Thans zijn voornoemde voorzieningen ruimschoots aanwezig.
Het Albert heyn pand is maar een paar honderd meter verder. Verhuizen biedt
geen voordelen.
Het zit centraal en parkeerplek voor de deur.
Ik vraag mij af wat men daar mee wil bereiken ? Geld weg gooien wat er niet eens
is. Er zijn belangrijkere zaken die veel meer aandacht vragen. Dit is pure onzin
Is gewoon minder goed bereikbaar, auto`s parkeren voor niet goed ter been
zijnden, drukte op die plek met fietsers gegarandeerd. Die worden zomaar voor d e
deur gezet, kun je op wachten ! Nee, op deze plek is prima met wat aanpassingen,
en misschien "iets"er bij om het betaalbaar te houden.
Klinkt als slecht idee. De locatie is prima en als huidig pand dan mogelijkheden
biedt is dat ook nog een overweging. Met de kennis van nu is verplaatsen extra
kosten maken zonder toegevoegde waarde. Kan het geen plek krijgen in een pand
dat al subsidie ontvangen (bijv. Schouwburg). Je moet kosten verlagen, aanbod
versterken en niet verlies verplaatsen !??!
Kost enorm veel gemeenschaps geld.
Ligt nu op een gunstige plaats men kan er makkelijk parkeren en het ligt dicht bij
het centrum voor oudere mensen
Ligt prima en er is volop paerkeer gelegenheid.
Veel te duur!
Waarom verhuizen als de huidige locatie goed is??
Waarom verhuizen. De ligging is prima, parkeren is geweldig. Bereikbaarheid is
prima. Dit kost alleen maar meer geld.
Wil snel kunnen parkeren bij bibliotheek, in centrum is dat geen optie
De bibliotheek in Venray zit nu op de best mogelijke locatie, met parkeerplaats
voor de deur. De verhuizing is geld verspilling. Geef wat subsidie voor onderhoud
van het huidige gebouw, dan kan Venray weer jaren voorruit met de bibliotheek.
De huidige locatie is perfect, de beoogde noeuwe locatie leent zich niet voor dit
doel. Ik begrijp niet wie er met dit belachelijke id begonnen is!
Heeft geen A lokatie nodig, daarnaast de kosten. Hier Zijn ouderen of
gehandicapten meer mee te helpen
Het huidige pand aan de Merseloseweg is mijn inziens prima aan te passen en
daardoor hoeft er minder geld verkwist te worden
Ook de parkeervoorziening is beter m.n. voor gehandicapten en ouders met kleine
kinderen
Huidige locatie is prima, zeer goed bereikbaar voor alle doelgroepen.
Niet eerst geld te kort komen en dan verhuizen. Is daar wel geld voor?
Onnodig, de bibliotheek zit al in het centrum. Wat mij betreft is een verhuizing naar
het oude Albert Heijn pand dus pure geldverspilling.
Prachtige ruime locatie met parkeergelegenheid o.a. voor invaliden
Prima gebouw en locatie waar de bieb nu zit
Verhuizing is in principe OK, echter niet NU. eerst orde op zaken en niet een bijna
failliete boedel verplaatsen. puur verhuizen om te verhuizen is zinloos
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Zit goed waar die nu zit. Winkelend publiek denkt echt niet bij het langslopen van
een bibliotheek; laat ik daar eens even naar binnen gaan. Je kunt er tenslotte niks
kopen, en moet een abonnement hebben om er iets mee te kunnen nemen. Als je
iets moet hebben van de bieb ga je daar bewust naar toe waarbij locatie niet
belangrijk is.
Geografisch gezien is dit een verhuizing van een aantal 100 meters. Ik zie eigenlijk
persoonlijk niet in waarom dat voor Venray juist beter zou zijn. Makkelijk voor de
bieb nu is dat er een kleine parkeerplaats bij aanwezig is. Daardoor ga je makkelijk
even op en neer naar de bieb. De reden waarvoor het vanuit mij gezien wel zou
kunnen is als het gebouw waar naartoe verhuisd wordt in betere staat is.
Ik zou de bibliotheek niet missen als deze er niet meer is. Dus verhuizen is voor mij
ook niet nodig
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Voor het toekomstbeeld van de bibliotheek is het van belang in beeld te krijgen wat voor
soort bibliotheekvoorziening de gemeenschap wenst. Voor het toekomstbeeld van de
bibliotheek is het van belang in beeld te krijgen wat voor soort bibliotheekvoorziening de
gemeenschap wenst.

5 Hoe ziet u de toekomst van de bibliotheek?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=263)
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Anders

Een bibliotheek die zich
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laagdrempelig trefpunt
voor sociale, culturele en
educatieve activiteiten als
hart van de gemeenschap

De bibliotheek in de
huidige vorm

De bibliotheek is voor mij
niet noodzakelijk
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Op vraag "5 Hoe ziet u de toekomst van de bibliotheek?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Een
bibliotheek die zich profileert als laagdrempelig trefpunt voor sociale, culturele en educatieve
activiteiten als hart van de gemeenschap".

Anders, namelijk:
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•
•
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Belangrijke vraagbaak
Centrum van educatie voor jong en oud
Doen wat ze moeten doen, boeken uitlenen niet meer en niet minder. Al die "extra"
initiatieven overlaten aan andeten.!
Een bibliotheek kan ook dienen als rustpunt om een boek te komen lezen onder het genot van
een kopje koffie en stuk vlaai
Een kleinere bibliotheek dan nu.
Er moeten ook wat rollators neer gezet worden voor slecht ter been bezoekers
Geef "scholen"ook een stem
Gewoon goede boeken lenen, zonder boetes als je eens te laat bent
Het kan nog multifunctioneler, wellicht een samenwerking net dagvoorzieningen voor ouderen
of pak het samen met andere stichtingen
Kut bibi
Leesonderwijs; laaggeletterdheid. Ontmoetingsfunctie slechts beperkt: daar hebben we dorpsen wijkcentra voor.
Meer afgestemd op digitale tijdperk
Mensen blijven lezen tegen redelijke kosten
Nu laagdrempelig voor scholen zeer goed bereikbaar, zowel met auto als fiets
Ouderweds
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Zie eerder in combinatie met educatie/ pop up ondernemerschap/ vvv of zoiets dergelijks

Toelichting
•
•
•
•

•
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Dus met nieuwe initiatieven
In de huidige tijd met e-readers / intranet / social media heeft de huidige vorm mi weinig
kans van slagen
Maar ze moeten meer reclame en voorlichting hoe makkelijk en goedkoop het is
Mogelijk educatie, zoals nu ook al gebeurd voor kinderen, adolescenten en volwassenen.
Mogelijk ook informatie wat in het betreffenden jaar belangrijk is op het gebied van educatie
en ontwikkeling. Moet laagdrempelig blijven. Waarom anders subsidie.
Als de politiek zaken afwijst en niet aangeeft waarom, wat moet je er dan mee. Dit is zeer
slecht.
Veel informatie via internet
Worden de sociale, culturele en educatieve activiteiten naar behoren bezocht? Overlappen
sommige activiteiten niet de activiteiten van andere instellingen? Denk o.a. aan het Venrays
Museum en het Odapark.
Zie antwoorden boven
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6 Stel u mag een tip geven aan BiblioNu, wat zou u de stichting mee willen
geven? (n=248)
Tip (39%):
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360.000 voor een verhuizing klinkt bezopen.
Aanmeldpunten op basisscholen
Betrek niet alleen "scholen" in dergelijke kwesties, maar ook zeker niet vergeten: "de (op
papier lezende groep".
Bezuinigen
Bibliobus weer terug dichterbij de mensen
Blijf actief zorg voor groot en klein, en allen die hier en de omgeving willen genieten van
boeken
Blijf in het huidige pand
Blijf jezelf promoten, zonder bieb zijn we minder
Blijf voor behoud op de zelfde plaats. Anders hebben we daar weer leegstand
Blijf zitten waar je zit. Zeker als je geen geld hebt.
Blijven zitten op deze perfecte locatie en nieuwe inkomstenbronnen aanboren
Boeken weg. Alles digitaal.
Breng in kaart wat je doelen zijn en hoe deze concreet wilt gaan behalen. Betrek de inwoner
bij het proces om een toekomstvisie te creeeren.
De BiblioNu laten bestaan in een kleine vorm met boeken die men ook echt wil lezen
De mensen van de bieb horen te weten wat het beste is en waar de mensen behoefte aan
hebben.
Denk eens na over de toekomst en hoe hier de samenleving dan mee te helpen
Denk niet te moeilijk en geef niet te veel geld uit aan onnodige dingen om mensen te lokken.
Doorgaan !
Doorgaan en ook voorzien in internet cafe achtige dingen om de jeugd te houden.
Doorgaan op huidige weg, vooral jonge mensen proberen te bereiken.
Een soort abonnementsvorm waarbij je niet per maand betaald maar per boek. Dus dat je
alleen betaald op het moment dat je een boek leent en dan een bepaald bedrag per boek.
Eenduidige openingstijden
Eerder open smorgens
Eerst intern orde op zaken stellen en dan pas denken aan verhuizing.
Eigentijdse activiteiten voor vele doelgroepen Ontmoetingspunt
Financieel plaatje rond krijgen in bestaand budget
Ga digitaal in de vorm van online lezen via een abbo.
Ga door op de ingeslagen weg, en zorg voor nog meer sociale en educatieve activiteiten.
Ga kijken naar alternatieve locaties
Ga zo door!!!!
Ga zo door.
Ga zo voort, ik ben dik tevreden
Geef aan dat je vernieuwend bent en dat de gebruikers de weg naar je weten en blijf het
behouden.
Geen
Goed gemengd bestuur met mensen uit het vakgebied, bedrijfsleven en politiek. Ook over de
grenzen kijken hoe andere dit hebben opgelost.
Het gebouw vaker gebruiken voor lezingen
Hou de financieele positie goed in beeld. Geen geld , dan eerst sparen.
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Hou het levend
Iets meer aandacht voor moderne communicatievormen en ebooks
Ik denk, en dat voel ik ook zo, dat men te weinig naar buiten treedt met hun mogelijkheden,
wat men in huis heeft. Op de dorpen hoor je niks hierover. Waarom niet eens de moeite
nemen en jaarlijks een dorpentocht maken en het uitleggen. Elk dorp heeft wel een braderie
of id gebeuren om reclame te maken. VERGEET DE DORPEN NIET !!
Kijk eens naar bibliotheek in Peel en Maas
Laat alleen mensen toe in de leesrumtes die lid zijn
Lees wedstrijd, mi bv a capella groep, computercursus voor ouderen, bekende schrijver
uitnodigen
Maak het laagdrempeliger
Maar meer reclame en organiseer lezingen door auteurs.
Makkelijker openingstijden, thans te veel versnipperd
Meer actuele boeken
Meer eigen bijdrage deelnemers en andere inkomsten om meer eigen broek op te houden.
Meer evenementen organiseren
Meer op ouderen gaan toeleggen.
Meer organiseren van workshops en lezingen tegen betaling.
Meer publiciteit
Niet verhuizen lockatie is super
Niet verhuizen, nu laagdrempelig
Op vakantie of naar zee, neem altijd een spannend boek mee.
Opheffen
Probeer het bedrijfsleven erbij te betrekken
Probeer het te houden bij de core business en ga niet te ambitieus worden.
Reclame en ruchtbaarheid , wat betreft financieel en leentijd
Richt je als bieb vooral op voorzieningen van literatuur, lectuur, muziek, film, media etc maar
maak van de bieb een ontmoetingsplek door in dezelfde ruimte een commercieel café en een
winkel (boeken, tijdschriften, muziek en aan deze branche gerelateerde cadeaus) onder te
brebgen
Richten op de jeugd
Rollator
Samengaan met cultura
Schrap de boetes en kies een locatie met voldoende parkeergelegenheid bij de deur.
Sociale ontmoeting ook voor lezen, studeren, ontmoeten.
Stop ermee
Stop ermee. Gemeenschap draait op voor jullie enorme tekorten.
Stoppen
Trek aan andere evenementen aan zodat er een loop komt. Ik ben actief betrokken in het
vrijwilligerswerk bij diverse verenigingen maar de bibliotheek komt nooit naar voren als
bibliotheek. Alleen maar negatief ivm tekorten ed
Verder inkrimpen met doelstelling op hoofdzaken
Verhuizen naar A bert Heijn.
Vernieuwen en vooral ook de jeugd aanspreken!
Vriendelijkheid leuke zitjes
Waarom verhuizen
Wijziging in openingstijden in de ochtenden. Dit komt vaak beter uit voor jonge gezinnen en
peuterspeelzalen
Zet de tering naar de nering.
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Zet in op digitalisering. In de huidige opzet en vorm voldoet de bibliotheek niet meer, ook niet
als ontmoetingsplaats. Lezers halen met hun e- reader hun boeken op. Dit kan ook vanuit de
huissituatie.
Zich heel goed beraden over de functie van de bibliotheek in de toekomst met alle digitale
ontwikkelingen.
Zich meer openlijk profileren via media en altiviteiten
Zich meer profileren in de gemeente Venray.
Zie eerdere suggesties
Zie opmerkingen in de toelichtingen bij de vragen.
Zie punt 5
Zie vorige vraag
Zo breed mogelijk oriënteren op lees/ taal gebied*
Zo doorgaan en vooral vriendelijk blijven voor demensen.
Zo doorgaan.
Zo laag drempelig houden dat het zonder geld voor de gemeenschap kan dienen
Zo spoedig mogelijk verhuizen en dan maar iets minder op dit moment
Zoals hierboven al benoemd, combineer het met een café idee
Zoek de combinatie met andere locatie/traffic
Zoek samenwerking met alle culturele instellingen zoals die er binnen de gemeente Venray
zijn. Misschien Cultura meer inschakelen.
Zorg dat er meer boeken in de kasten staan. Het aanbod is per onderwerp zo minimaal. De
zoek functie op onderwerpen is bijna geheel verdwenen. Snuffelen en met iets thuiskomen dat
je niet van te voren hebt bedacht is jammer genoeg bijna verdwenen omdat er zo weinig
boeken zijn. Dan maar oude boeken. Vind het echt raar dat er maar zo weinig in de kast staat.
Een kast maken met boeken die genoemd zijn in praatprogramma's en tijdschriften.
Zorg dat je in midden in de samenleving blijft staan.
Zorg dat je zaken organisatorisch en financieel op orde zijn voordat je weer extra geld komt
vragen
Zorg in de Raad van Toezicht voor zwaardere fin. expertise. Hans is te licht.
Zorg voor een goed uitgewerkt plan waarmee de functie voor de toekomst helder wordt en
laat zien hoe je daar wilt komen (vanuit de huidige benarde financiële positie).
Zorg voor een HIPPE place tot be
Zorg voor meer nevenfuncties die commercieel voordeel opleveren.

Weet niet (61%)
Toelichting
Tip:

•
•
•

Als je met kleine kinderen op pad gaat, is dit vaak vroeg in de ochtend om op tijd
weer terug te zijn. 11 uur openen is dan erg laat
Brooks e.d. is m.i. erg beperkt.
Kleine bieb bij zorgflats of bejaardenwoningen
bieb in het ziekenhuis
bieb in culture centrums
verdelen
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Maar zoek in dezelfde ruimte naar een uitbater van een café en van een winkel. Het
zouden dependances kunnen zijn van reeds in Venray bestaande bedrijven zoals
Goesting en Primera. Dat zijn tenminste bedrijven met een uitstraling. In de winkel
worden boeken, lectuur, muziekdragers en gerelateerde cadeaus verkocht.
Het Gouden Leeuwpad kan bij het geheel betrokken worden en na sluiting van de
bibliotheek afgesloten worden. Locatie van het café op de hoek met het Gouden
Leeuwplein, lekker lang zonnig daar en het brengt ook sfeer op het Gouden
Leeuwplein. Uitwerken? Bel Theo Swinkels 0637604535
Meer actie ondernemen via buurtwerkers in de bestaande wijkgebouwen. tweeledig
doel, de buurt bijeen en educatief lezen en leren lezen en luisteren.
Meer publiciteit en meer activiteiten brengt de bieb dichter bij de mensen.
Als het alleen gaat om een andere locatie is het wel erg overdreven om daar zoveel
geld voor uit te geven, Als het huidige gebouw niet meer voldoen aan de gestelde
eisen, zal er iets moeten gebeuren .
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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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