BiebPanel onderzoek 2019 - Regulieronderzoek 2 - Gebouw en MFA - Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken
Bibliotheek Rolde
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Er kan een bijeenkomst voor leden van de Bibliotheek georganiseerd worden in de Bibliotheek, bijvoorbeeld een Nieuwjaars receptie
met een informele sfeer. Hierdoor krijgt de Bibliotheek meer profiel en klanten contact met de vrijwillige medewerkers. Kan ook andere
activiteiten gedurende het jaar 2020 aan bieden, bijvoorbeeld boekbespreking en kleinschalig muziek optreden tegen kleine
vergoeding.

1

Bibliotheek Gieten
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
'Mijn' bibliotheek heeft net een metamorfose (verbouwing/opknapbeurt) ondergaan, een GROTE verbetering!

1

Als er een langdurige activiteit is blijf ik lang, anders doe ik mijn ding, babbel even en ga weer verder. Geen probleem verder, ik weet
dat ik langer kan blijven en wat kan gaan zitten lezen bv.

1

Dat ik niet vaker kom of langer verblijf ligt niet aan de bieb, noch aan de medewerkers. Meestal kom om boeken in te leveren dan wel
te lenen. Ik kom wel regelmatig bij het digi-café.

1

helemaal niets

1

Ik ben lid van een leesgroep en heb daardoor niet genoeg tijd om ook nog andere boeken te lezen

1

ik mis de zithoek/tafel, alles is in elkaar geschoven voor een afgesloten kubus voor kursus of lezing

1

ik vind dat alles aanwezig is.

1

Ik vind het leuk om rond te kijken en te zoeken in de bibliotheek, maar als ik klaar ben is er geen reden om langer te blijven. Waarom
willen jullie mensen langer binnen houden?

1

Ik zoek met geduld mijn boeken, tijdschriften uit en lees ze dan thuis. Heb wel gesprekken met anderen. De inrichting etc. is verder
prima na de verbouwing

1

Meer boeken, de keuze is erg klein geworden. Ik mis het rondneuzen om een mooi boek uit te zoeken.

1

Meer zithoeken creeeren zodat je relax kunt zitten lezen. Dit zowel met als zonder kinderen

1

Voor mij persoonlijk niets, daar ik meestal kom om bestelde boeken te halen of terug te brengen.

1

Bibliotheek Annen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Het is goed zo

1

Hoeft niet.

1

Interessante cursussen, lezingen, workshops aanbieden.

1

Meer nieuwe boeken, zowel jeugd als volwassen. Je welkom heten als je er komt.

1

niets = helemaal goed

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Het gebouw is een multifunctioneel gebouw. Ik kom er eigenlijk alleen om reserveringen te halen. Heel zelden haal ik iets uit de paar
kasten die er staan. Dus het is meestal naar binnen en naar buiten. Gezien de locatie verwacht ik daar ook niet meer van. Het is dit of
niks en dan liever dit. Als het zou veranderen verwacht ik niet dat er dus meer te doen is of dat ik dus langer zou blijven.

1

meer moderne boeken, de boeken uitnodigender etaleren, zet de nieuwe aanwinsten apart.

1

Bibliotheek Borger
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Boeken anders neerzetten. Door ze te stapelen kun je moeilijk zoekn. Dit is voor mij zo'n grote irritatie dat ik minder kom. En ik weet dat
dit niet alleen voor mij geldt

1

De mogelijkheid om ergens makkelijk te zitten. Een gastvrijere uitstraling van personeel en vrijwilligers. Nu zegt men niet eens
goedendag als je binnenkomt of weggaat dat geeft mij niet het gevoel dat ik erg welkom ben.

1
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grotere collectie

1

het is goed zo

1

Op een gegeven moment ben je wel door de boeken heen waar je belangstelling naar uit gaat, dus meer wisseling in assortiment zou
ik fijn vinden( snuffelen is toch anders dan boeken bestellen vanuit andere vestigingen) En wat zou het fijn zijn om naast de Drenthe bib
ook bijvoorbeeld in Groningen te kunnenlenen (Stadskanaal is niet zover weg)

1

Bibliotheek Odoorn
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Het zou fijn zijn als er meer ruimte en meer beschikbaar is . Jammer dat de kamertjes zo klein zijn. Leuk is de tafel in het midden om
aan te zitten, eventueel te bladeren, thee of koffie te drinken. Het personeel is zeer bereidwillig maar de locatie is gewoon te benauwd.

1

Meer titels,gezelliger

1

Steeds minder boeken om doorheen te struinen. Boekenkasten zijn verdwenen. Zitgelegenheid middels lounge set in een aparte hoek
zodat je er rustiger zit.

1

Bibliotheek Valthermond
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Een Bieb bij ons in de buurt zou toch wel fijn zijn

1

Evt zitjes en koffie IPV kantine gevoel

1

Gezelliger maken.

1

meer uitgebreide collectie

1

Bibliotheek Coevorden
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Breder assortiment t.a.v. recent verschenen boeken en meer technisch/wetenschappelijke literatuur.

1

Gezelliger maken. Door de combinatie met museum en toeristeninfo is het zeker mooi, maar niet meer gezellig.

1

groter aanbod tijdschriften en zaken die mensen vaak digitaal lenen

1

Ik kom er gericht om boeken terug te brengen en weer te lenen. Ik hoef er niet langer te blijven.

1

Ik vind de nieuwe opzet verschrikkelijk ongezellig. Je kunt er niet gezellig zitten om te lezen bijvoorbeeld. De tijdschriften zijn ook al
jaren hetzelfde (oubollige uitgezochte collectie). En wat leuke cursussen zou leuk zijn

1

koffie

1

koffie corner

1

Koffieautomaat n idee?

1

Langer is niet nodig.

1

Niets

1

Sinds een aantal jaren ben ik niet meer geweest. Omdat ik nu een e-reader heb weet ik niet hoe ik boeken kan downloaden. Er is iets
gewijzigd met het inloggen en het is me toen niet gelukt om weer in te loggen. Ik moet er nodig heen om hulp te vragen maar op een of
andere manier heb ik dat nog steeds niet gedaan en ben dus nu slapend lid.

1

Voor mij is het prima zo !

1

Vriendelijkere medewerkers. Boeken makkelijker vindbaar maken.

1

We hebben nu 2 verdiepingen. Ik denk dat ik langer zou blijven als alles op 1 verdieping was. Ik vergeet altijd de trap op te gaan.

1

Bibliotheek Dalen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
De collectie vergroten.

1

Het ligt niet aan de bieb. Het ligt aan mijn tijd....

1

Vind de bieb prima zoals hij is.

1
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Bibliotheek Oosterhesselen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
betere collectie boeken aanbieden

1

Boeken in huis hebben die ik interessant vind

1

De bieb waar ik altijd heen ging gaat sluiten en rond half dec. weer open op een ander adres. hoe het daar dan gaat weet ik nu nog
niet

1

Het is goed zoals het nu is, (kleine bieb in oude monumentale boerderij), maar helaas hij gaat verdwijnen (bezuiniging gemeente!!) en
er komt een kleine ruimte in een school voor in de plaats.

1

Niets.

1

onze bieb gaat binnenkort verhuizen dus nu valt er weinig over te zeggen

1

Voor mij is er niets te 'snuffelen'

1

Bibliotheek Schoonoord
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
grotere collectie en geschikter pand, maar dat is niet mogelijk en ik ben al zeer blij met de kleine voorziening die we hier hebben!

1

ik kom om boeken te halen.

1

Niet nodig

1

Waarom moet ik (nog) vaker komen of langer blijven? Als ik maar vind wat ik zoek dat is voor mij veel belangrijker. Zorg er dus voor dat
de vestigingen een zo breed mogelijk aanbod hebben, niet alleen binnen doelgroepen maar ook betreffende die doelgroepen. Ik moet
tegenwoordig naar een bibliotheek die verder weg is, omdat ‘mijn’ bibliotheek door de gemeente zodanig moest inkrimpen dat er alleen
volwassenen en prentenboeken zijn (en dan ook nog eens heel weinig). Ik kan daar dus niet meer heen met al mijn kinderen. Een
verarming van de dienstverlening. En kom niet met bieb op school als argument, dat kan alleen als het aanbod goed genoeg is. En dat
is het niet in ons geval. Dus, ik houd van de bibliotheek. Laat me alleen niet én verder reizen én vaker komen én langer blijven.

1

Bibliotheek Sleen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Daar hoeft voor mij niets aan te veranderen. Ik kom als ik een boek wil lenen.

1

De bibliotheek hoeft niets te veranderen. Ik moet er zelf meer tijd voor gaan nemen.

1

Het assortiment is bepalend of ik langer of korter ben. Zie ik boeken die mij leuk lijken dan ben ik snel klaar. Soms kun je het niet goed
vinden en kijk je langer rond voor je gading.

1

Het is prima zoals het is; doch wil men meer tja dan zouden avondactiviteiten misschien georganiseerd kunnen worden.

1

Het moet wat gezelliger zijn.

1

Iets te doen aanbieden. Bij voorbeeld, aan de hand van voorbeelden een pentekening maken. Of een tekening inkleuren of inverven.
Of met een speciale (inkt-)pen schoonschijven.

1

meer nieuwe boeken, bvb beschouwelijke boeken

1

Niets

1

Wat meer zitjes. Maandagmiddag zit een schildersgroep hier te werken, wat overigens prima is, maar waardoor wat minder ruimte is
om tijdschrift of krantje te lezen.

1

Zou ik meer tijd moeten hebben.

1

Bibliotheek de Wijk
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
De literatuurafdeling actualiseren. Recente binnen- en buitenlandse literatuur (fictie en non-fictie) schaf ik vaak zelf aan.

1

Ik vind de combinatie met spelende kinderen soms lastig

1

Meer personeel

1
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Op dit moment zijn de openingstijden zeer ruim (fijn) maar een medewerker is niet altijd aanwezig. Eén medewerker zou al gastvrijer
zijn.

1

prima zo

1

Bibliotheek Ruinen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Andere locatie

1

Andere lokatie

1

De locatie zou moeten veranderen. Ik vind het jammer dat de bibliotheek tegenwoordig is ondergebracht in een school, dat levert
tijdens de schooltijden onrust op in de bibliotheek. Ook vind ik het jammer dat de boekenbrievenbus is verdwenen.

1

Een locatie meer in het centrum van het dorp. Niet bij/in de school: muffe geur, rommelige entree

1

Gastvrije mensen aanstellen. Ze zitten vaak alleen maar achter de computer. Kan nog geen gedag af.

1

Gebouw nodigt niet uit. Te weinig ruimte om echt afgezonderd even te bladeren in een boek. Gebouw aan de Brink destijds wel.
graag meer in de avonduren open

1
1

Niets, voor mij is de bibliotheek een plek om boeken uit te zoeken. Ik heb verder geen behoefte er langer te blijven. Is prima zo.
Vind het een beetje een achteraf locatie. Zou leuker zijn als het weer wat meer in het dorp zelf zou zijn.

1
1

Bibliotheek Ruinerwold
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Ben tevreden!

1

De opening van de bieb valt niet samen met de opening van de historische vereniging. Was voorheen wel zo. Jammer vond het net
zo goede combi.

1

Persoonlijke aandacht. Bijvoorbeeld; sprekers/mensen die bepaalde boeken aanbevelen.

1

Zou het niet weten.

1

Bibliotheek Zuidwolde
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
De positie van de balie op een zichtbaarder plaats kunnen. Het zelfservicestation springt direct in het oog, terwijl ik juist de menselijke
factor waardeer.

1

Goed zoals het is.

1

Het zou wat mij betreft persoonlijker mogen, een begroeting wanneer je binnenkomt. De afgelopen week heb ik niemand gezien die er
werkt. Erg jammer vind ik dit, het zou juist een plek moeten zijn van ontmoeten.

1

Ik vind het goed zoals het u is.

1

Leuke expositie

1

Voel me er helemaal prima, vriendelijk personeel en fijne plek

1

Ze hoeven voor mij niets te veranderen

1

Bibliotheek Smilde
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek is beperkt open. Als je overdag werkt, kun je maar op 1 dag in de week in de bibliotheek terecht. De andere beide dagen
sluit de bieb om 17 uur.

1

Meer boeken........

1

niets lekker houden zo

1

Niets, is niet nodig

1

Bibliotheek Beilen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
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Aantal keer
genoemd
Beter gebouw. Het is er nu nogal bedompt.

1

een paar afgeschermde stille ruimtes

1

Er hoeft niets te worden gewijzigd. Ik kom er alleen om boeken op te halen, die ik via internet heb gereserveerd

1

er is tegenwoordig te veel lawaai in de bibliotheek (koffieochtenden, taallessen tussen de boeken, repair café enz enz) zodat je niet
rustig boeken kunt uitzoeken; mijn bezoek zou dus aangenamer worden als het weer eens wat stiller werd

1

Ik ga om boeken te ruilen, of soms voor lezing of film. Heb verder geen wensen.

1

Lijkt mij niet nodig in vestiging Beilen. Vriendelijk personeel genoeg (zit)ruimte.

1

Meer menselijk contact. Alles is geautomatiseerd zodat je zelfs geen mens meer hoeft te groeten. Dat vind ik een groot gemis. En ik
ben niet eens eenzaam maar ik vind het zo onpersoonlijk geworden

1

Niets

1

Voor mij persoonlijk is het niet nodig om iets te veranderen. Ik heb er gewoon geen behoefte aan. Het lijkt me prima hoe het nu is,
wanneer je er wel behoefte aan hebt. Goede inrichting, prima indeling.

1

Bibliotheek Westerbork
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Mijn mooie bieb is voor mij om boeken te ruilen , kijken naar de verschillende tafels,waar boeken aanbevolen worden om boeken te
bestellen,die op dat moment niet aanwezig zijn Er hangt een mooie sfeer.Voor mij hoeft de bieb niet te veranderen ik heb het te druk
met andere leuke dingen en jullie weten toch wel hoeveel tijd er in lezen gaat zitten?

1

De rust van vroeger, is nauwelijks meer te vinden in de bibliotheek

1

Een rustiger sfeer, minder toeters en bellen in de bibliotheek.

1

er is geen goede leestafel. Dat kan ook niet, veel te klein, daardoor veel te weinig aanbod. Het is een vrij aardige dorpsontmoeting voor
mensen die leesvoer lezen.

1

Niets

1

Bibliotheek Norg
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
dat kan niet, er is geen ruimte. Roden heeft wel een koffietafel en leeshoekjes.

1

Het is niet echt gezellig

1

Het iseen vrij kleine ruimte en door de openverbinding met andere plekken van het gebiouw asoms ook lawaaierig.. Ik denk dat
daar wein ig aabn te doen is. Dit komt dor allerlei bezuinigingen.

1

Is prima zo

1

Niets, het is prima zoals het nu is!

1

Veel te klein, veel te weinig collectie, organiseren evenementjes hooguit overdag (in Roden ipv in Norg zelf!) - ik ben niet
gepensioneerd of werkloos hoor! Daarbij: de boekhandel in Roden organiseert van alles waarvan ik denk 'dat moet de bieb doen'. Bieb
mag wat actiever zijn.

1

Wat is langer blijven. Ik kom in de bibliotheek zoek de boeken en ga weer weg.

1

Bibliotheek Peize
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Dat is moeilijk te zeggen. Onze bieb zit in het multifunctionele gebouw. Ik kom er voor yoga, spaans en EHBO, maar niet voor de bieb
boeken. Eigenlijk kan ik mijn abonnement wel opzeggen. Dat ik nog lid ben, komt omdat ik het wel belangrijk vind dat iedereen kan
lezen.

1

Grover, uitgebreider aanbod, meet kinderboeken

1

ik kom er vaak genoeg. Alleen maar om de boeken te ruilen. De ruimte nodigt niet uit om er gezellig te verblijven.

1

Bibliotheek Roden
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
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de bieb hoeft niet te veranderen, bij mij ontbreekt de tijd

1

Geen verandering.

1

Meer nederlandse en engelstalige literatuur (i.p.v DWDD boeken en een overdaad aan enegelstalige policiers)

1

Niets, voor mij ok

1

Niets. Ik kom er voor boeken lenen.

1

Nog een extra koffiehoek met leestafel

1

NVT. Ivm werk niet veel tijd. De hoeveelheid boeken is sterk verminderd. Het is een kwestie van reserveren en ophalen omdat de
boeken die ik wil lezen niet aanwezig zijn.

1

Openingstijden verbreden

1

Bibliotheek Eelde
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Andere indeling. Vind het niet logisch en gezellig.

1

Een uitgebreider assortiment net bijvoorbeeld muziekboeken,bladmuziek.

1

Gezelliger, b.v. zithoekje o. i. d.

1

ik kom alleen om boeken te halen/zoeken verder niet. soms om in tijdschriften te kijken. hiervoor hoeft bieb niet te veranderen

1

Ik vind het prettig dat er tijd en aandacht is voor vragen. Het aanbod van tijdschriften, cursussen, lezingen met een kopje koffie is ruim
voldoende.

1

Is voor mij niet nodig, ik kom er alleen voor de boekenruil.

1

Lekkere koffie

1

Meer boeken aanwezig. Nu is er weinig en reserveer ik meestal online

1

Meer engelstalige boeken . Meer opinietijdschriften

1

Mooier gebouw, gezelliger maken, warme sfeer, aardig personeel (in Eelde)

1

Ten eerste zou ik het fijn vinden, gegroet te worden en na reeds 10 jaar kunnen de vrijwilligers me nog aankijken alsof ik nieuw ben. Ze
zijn vaak meer met elkaar bezig dan met de klant. De sfeer vind ik soms somber. De klanten zetten de sfeer neer en niet de bezetting.
Dat zou ik graag anders zien. Verder een gezellig hoekje om iets te lezen, zou welkom zijn.

1

Bibliotheek Vries
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Al heel vaak benoemd.. Workshops, lezingen, leuke activiteiten organiseren

1

De leeshoek voor volwassenen zou met de kinderhoek geruild moeten worden. De kinderen moeten nu de bieb door om in hun
kinderhoek te komen. Als lezer kan dit wel eens onrustig zijn.

1

Een groter aanbod. Ook voor boeken in andere talen. Anders moet je meteen uitwijken naar een andere bibliotheek in een andere
plaats.

1

Een ruimere bibliotheek met een groter aanbod aan boeken

1

Groter, meer boeken en ruimere gangpaden.

1

Het is zo klein, alle boeken die er nog staan heb ik al gelezen tenminste de boeken die mij interesseren. Ik reserveer daarom bijna altijd
alle boeken. Ik ga langs om zelf de boeken in te nemen, vlug de klaar staande reserveringen te pakken en weer naar huis. Vroeger
was het altijd gezellig. Iedereen maakte een praatje met de medewerkers achter de balie. Je had alleen maar boeken die je zelf moest
op zoeken. Keus genoeg. Nu is het veel saaier geworden. Maar de mensen die er nog werken zijn wel aardig hoor. Maar meestal doen
ze hun dingetje en de klanten ook.

Ik kom in de bibliotheek om boeken te lenen en weer in te leveren; heb geen reden om er lang te blijven; dat hoeft ook niet.

1

1

Bibliotheek Zuidlaren
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Actueler collectie

1

Dat ligt niet aan de bibliotheek maar aan mijn eigen bezigheden

1
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De verlichting kan beter. Sinds de herinrichting staan kasten op andere plekken en is de verlichting niet aangepast waardoor het soms
erg donker is bij de kasten ( studieboeken). Verder is het ook donker in de nis bij de catalogus bij de romans/literatuur. En er is de
laatste tijd wel e.a. veranderd in de inrichting, wat niet altijd even helder is. Zo is mij onduidelijke of de expositieruimte nog steeds als
zodanig in gebruik is of dat dit nu weer bieb is geworden. Wel lekker dat er altijd koffie of thee klaar staat. !

1

Ik blijft het jammer vinden dat de bibliotheek heeft moeten inkrimpen. Oftewel een ruimte heeft moeten afstaan voor het tentoonstellen
van kunst. In het resterende bibliotheek gedeelte staat alles nu dichter op elkaar.

1

Ik hoef er niet zo veel te zijn. we regelen meest online.

1

ik vind de entree vrij donker

1

Ik vind het prima zo. Ik bestel ook vaak boeken via reserveringen. Op voorraad hoeft niet meer.

1

Ik zou de entree van de bibliotheek in Zuidlaren aanpassen. Die is namelijk erg donker en ik kan vanaf de straat de niet zien of de bieb
geopend is of niet. Het grote hek nodigt niet echt uit, integendeel.

1

Is goed zo. Ik heb gewoon niet meer tijd

1

Kom alleen voor het lenen van boeken geen tijd voor andere dingen

1

Lichtere inrichting, zitje bij de boeken. Het is er nu wel, maar het nodigt niet uit.

1

Meer mogelijkheden om de bibliotheek in de avond te bezoeken (ik werk overdag).

1

Niets, ik kom alleen in de bibliotheek om boeken op te halen.

1

Bibliotheek Havelte
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Een doel zoals bv een boekbespreking oid

1

Een warm kopje thee kunnen drinken of voor de liefhebbers koffie.

1

Helemaal tevreden. Ebooks kunnen uitzoeken en downloaden met advies/hulp?

1

Het is er erg warm!

1

Modernere inrichting.

1

Niets. Ik ben druk.

1

Persoonlijk vind ik het een koude inrichting en weinig contact met personeel

1

Ruimere openingstijden, grotere collectie, leestafel en koffie/thee automaat mogelijkheid om na sluitingstijd boeken in te leveren
Sinds het invoeren van het automatisch systeem, is er geen ruimte voor een praatje of persoonlijke aandacht. Totaal opwelling en kil

1
1

Sneller nieuwe uitgaven uitlenen

1

Vind het prima zo!

1

Bibliotheek Vledder
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek niet zozeer, maar ikzelf, ik denk altijd ik ga even naar de bibliotheek.

1

De laaste keren dat ik ben geweest ben ik geschrokken van de achteruit gang. Het is enorm achteruit gegaan en daardoor voor mij ook
minder aantrekkelijk en uitnodigend.

1

Een lezing bijvoorbeeld over (kunst)geschiedenis

1

Meer activiteiten

1

Niets. Er staat altijd thee of koffie klaar en er staat een grote leeszaal, metmakkelijke stoelen die uitnodigen een krantje te lezen of een
tijdschrift

1

Bibliotheek Diever
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Auto's van personeel school niet laten parkeren bij de bibliotheek maar op hun eigen grote parkeerplaats, tja is ietsje verder lopen maar
bezoekers bibliotheek moeten regelmatig /vaak de auto parkeren a a n de straat.

1

Bibliotheek Dwingeloo
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek van Dwingeloo voldoet aan geen enkele eis,helaas,ondanks de inzet van de vrijwilligsters
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1

De collectie boeken moet veel groter, de ruimte moet een ruimte zijn, er zou een sensor op het licht moeten komen waardoor het licht
aangaat als je binnenkomt. Er zou meer "bemanning "moeten zijn.

1

de ruimte is ongeschikt

1

Groter worden en geen veredelde bezemkast als bibliotheek.

1

In Dwingeloo; weer terug naar het oude pand aan de Brink. Het huidige onderkomen doet denken aan een inloopkast met een
hondenhok erachter. Veel te klein. Loop je daar met een man of drie/vier dat is het al benauwend klein aan het worden.

1

Mijn bibliotheek zit letterlijk opgepropt in het verzorgingstehuis en het is er erg krap in ruimte. Ook is er geen plaats om rustig te zitten
om een boek door te bladeren. Doordat de ruimte van de bieb grenst aan de open ruimte naar de recreatie is het erg onrustig door het
lopen van de mensen.

1

Onze bieb is onder gebracht in een bejaardentehuis. Niet echt een fijne omgeving vind ik.

1

Ruimer aanbod, een leestafel, gezelligheid. Ruimer in zijn algemeenheid. Ik voel me er weggestopt in een bezemkast

1

Terug naar de vorige situatie met ruimte om te lezen en wat te doen en een kopje koffie te drinken met andere lezers maar we zitten nu
in een hele krappe ruimte in het bejaarden huis en dat zal wel niet veranderen.

1

Terug verhuizen vaar het vorige pand op de Brink in Dwingeloo

1

Bibliotheek Rolde
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
De Bibliotheek moet een goede bewegwijzering krijgen in het centrum naar de Stationstraat in Rolde.

1

Bibliotheek Annen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
onze bieb in Annen draait pas een week op de nieuwe veel kleinere locatie. Het is dus moeilijk om hier nu al een beoordeling te
kunnen geven

1

Bibliotheek Odoorn
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
graag royaler van opzet - meer ruimte , minder benauwde kamertjes ...

1

Bibliotheek Coevorden
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Boeken over verdiepingen verdeeld.

1

Mooiere entree en sfeervoller ingericht

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
gaat verhuizen

1

het heeft wel erg lang geduurd voordat er eindelijk een nieuwe locatie voor de bibliotheek kwam

1

kan er nu niets over zeggen

1

Bibliotheek Schoonoord
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
groter

1

Ik ben blij dat er überhaupt nog een bib is !!!!

1

ruimere openingstijden maar is niet te realiseren ivm vrijwilligersbezetting waar ik al heel erg blij mee ben!

1

Bibliotheek de Wijk
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
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Aantal keer
genoemd
Meer keus in boeken. Ik zou graag wat meer keus willen hebben.

1

Bibliotheek Ruinen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
een eigen, rustiger locatie

1

Uitstraling “echte” bibliotheek. Toch ben ik wel blij dat er überhaupt een bieb is in ons dorp

1

Bibliotheek Ruinerwold
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Verlichting buiten.

1

Bibliotheek Zuidwolde
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
De ingang van het parkeerterrein is verkeerstechnisch ongelukkig geplaatst. Vooral bij wegrijden moet je een scherpe bocht maken die
je onvermijdelijk
op deisandere
weghelft brengt.
onderhoud
omgeving
nu verwaarloosd

1
1

Bibliotheek Westerbork
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Niet zo veel neven activiteiten.

1

Bibliotheek Norg
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
zie de eerdere toelichting

1

Bibliotheek Peize
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Een leeshoek waar je even rustig kunt zitten of afspreken. Nu zit je midden in de centrale hal.

1

Groter, meer boeken.

1

Bibliotheek Roden
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Meer plek voor plaatsen van fietsen. Verkeerssituatie niet om over naar huis te schrijven
meer ruimte voor het parkeren van fietsen en een veiligere oversteek vanaf de Heerenstraat, het is een drukke kruising.

1
1

Bibliotheek Eelde
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Eigenlijk niks, mijn enige wens is dat we in Eelde een bibliotheek behouden.

1

Bibliotheek Vries
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Dunno

1

meer ruimte, de inrichting is niet echt erg logisch ingedeeld waardoor de looproutes niet altijd even logisch zijn. Denk bijv. aan de
krantenhoek en de kast met te koop boeken

1
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Bibliotheek Dwingeloo
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Een aangenamere plek

1

Meer ruimte en op een rustige plek in het gebouw wat helaas niet zal gaan-dus andere locatie.

1

zie mijn antwoord op de vorige vraag

1

Bibliotheek Gieten
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Door de vermindering van het aantal boeken, de verspreide presentatie en de vermenging met andere activiteiten is het voor mij geen
bibliotheek meer. Ik overweeg zelfs over te stappen naar Stadskanaal.

1

Ik vind de afsluitbare ruimte midden in de bibliotheek ruimte geen positieve toevoeging ,juist ruimte beperkend,bovendien mis ik een
royaal prikbord waar plaatselijke organisatie's hun activiteiten bekend kunnen maken

1

Meer boeken

1

Op dit moment krijgen allochtonen Nederlandse les 1 op 1. De tafel staat dichtbij een stelling met boeken. Je kunt horen wat er gezegd
wordt. Te weinig privacy vind ik voor hen maar ook voor mij als bezoeker.

1

Bibliotheek Annen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
stoppen met de frontpresentatie. Je moet nu zoeken naar boeken die niet langer op alfabeth staan.

1

zie al eerder antwoord: de nieuwe locatie is pas een week goed en wel in begrijf.

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
niet ondergebacht zijn in een ruimte waar heel veel andere bezigheden zijn, je voelt je vaak niet welkom

1

Bibliotheek Borger
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
teruggaan naar oude SISO systeem

1

Bibliotheek Valthermond
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Meer ruimte tussen de gangen tussen de boeken

1

Bibliotheek Coevorden
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
De entree moet anders, nu kom je binnen en je hebt echt ik weet niet hoeveel onbenutte ruimte door de trap en de lange donkere gang
naar achteren. Door de verbouwing is echt alle sfeer verloren gegaan. Het mooiste zou zijn de entree naar rechts verschuiven en dan
voor de oude entree een mooie leesplezier creeeren

1

Ik vind de presentatie van boeken op de tafels niet handig. Dat ligt een beetje door elkaar, leuk om te snuffelen, maar niet als ik een
bepaald boek zoek. Ik vind ook de combinatie met toeristeninfo niet zo geslaagd. Daar heb ik wel eens meegemaakt dat er niet
gemotiveerd personeel (verplicht vanuit uitkering) aan de receptie zat.

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
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zie vorige antwoorden

1

Bibliotheek Schoonoord
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Beter onderscheid lijkt vrijwel onmogelijk met z'n ienie mienie ruimte

1

bredere collectie zodat er ter plaatse te bladeren of ontdekken valt. maar zoals ook eerder aangegeven, is niet haalbaar omdat mijn
bieb een nevenvestiging is

1

Bibliotheek de Wijk
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
er staan boeken in de hal, die miste ik eerst

1

Bibliotheek Ruinen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Contact met bezoeker. Als ik niet zeg bijv. Goedendag dan zegt niemand iets. Inleveren, uitzoeken en lenen zonder de mond open te
doen
Het spreekuur van de gemeente in een aparte ruimte. Nu worden er persoonlijke problemen besproken waar je boeken kunt opzoeken.

1
1

Bibliotheek Smilde
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Betere verlichting, hoge schappen door reflectie slecht te lezen

1

Ik vind het vervelend dat de romans niet bij de detectives staan. Gewoon de verschillende genres door elkaar zetten. Zoals dit voor
enkele jaren gewoon was.

1

Bibliotheek Norg
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Door bezuinigingen is het volgens mij niet mogelijk om dingen te veranderen.

1

Groter, is erg klein

1

Bibliotheek Roden
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Café

1

Bibliotheek Eelde
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Een luie, gemakkelijke stoel om wat langer te lezen.

1

Bibliotheek Vries
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
De collectie vergroten.

1

Meer ruimte tussen de boekenrekken. Het is er nu erg krap

1

Bibliotheek Havelte
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
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Lege ruimte bij in-/uitgang van de bibliotheek anders inrichten, men stapt nu een lege ruimte in, pas na een aantal meter zijn er boeken
en een balie geplaatst

1

Bibliotheek Diever
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Boeken op schrijver sorteren zoals vroeger niet in categorieën, roman, fictie enz.

1

Bibliotheek Dwingeloo
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Meer bibliotheek, grotere collectie.

1

meer ruimte, en dan komt de rest vanzelf wel.

1

Veel meer ruimte en vooral gezelligheid. Het is een ongelofelijke achteruitgang vergeleken met het vorige pand

1

Bibliotheek Rolde
Ik heb behoefte aan een andere horecavoorziening, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Een koffie / thee automaat zonder bediening maar wel dat je gevulde koeken, plakje cake of chocolade kunt kopen.

1

Bibliotheek Gieten
Ik heb behoefte aan een andere horecavoorziening, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Dit is de enige plek in deze enquete dat ik kan vertellen dat de medewerkers altijd zorgen voor warme koffie en thee en een koekje erbij
:)

1

Bibliotheek Odoorn
Ik heb behoefte aan een andere horecavoorziening, namelijk...
Aantal keer
genoemd
het zou de gang naar de bieb voor een bepaalde groep mensen gemakkelijker en aantrekkelijker maken als er een gezellige zit met
een kleine horeca gelegenheid zou zijn. Inschakelen van leerlingen met een bepaald studieproject b.v. Tijdschriften doorbladeren
onder het genot van een kopje koffie is wel prettig. Ook sociaal element stimulren-denk aan alleenstaanden, of mensen die de krant
kunnen lezen in de bieb. Mooie samenwerking met een school?

1

Bibliotheek Peize
Ik heb behoefte aan een andere horecavoorziening, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Vanwege het multifunctionele karakter van het gebouw is er op bepaalde tijden koffie of thee met bediening. Dat is voor mij niet
noodzakelijk.

1

Bibliotheek Rolde
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
sport en welzijn enz

1

sportzaal,ruimtes voor muziek en cursussen

1

Spotrthal en andere activiteiten

1

Bibliotheek Gieten
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Bank, welzijn

1

binnenkort met de RABO bank

1

De Rabobank met ingang van januari as.

1

Op termijn Rabobank

1

per 1 januari 2020 RABObank

1

Rabobank

2

rabobank. speel-o-theek, taalhuis, etc.

1
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Speel o theek

1

Speelotheek

1

speelotheek en over een poosje de Rabo

1

Speelotheek en Taalhuis

1

Taalhuis. Hulp bij iPad en computer.

1

Bibliotheek Annen
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Buitenschoolse kinderopvang

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
multifunctioneel centrum, dus kinderdagverblijf, buurtzorg, scholen, verenigingsleven etc

1

Bibliotheek Borger
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Mfa

1

scholen

1

scholen en kinderdagverblijf

1

scholen en verenigingen

1

scholen en vergaderruimte

1

Scholen, opvang, Div verenigingen

1

Scholen, peuterspeelzaal, dorpshuis

1

school (pluspunt) kinderopvang, dorpshuis, muziekles, typeles, kaarten. voordeel is dat als je nu moet wachten op de kids, je dit in de
bieb kan doen

1

Bibliotheek Valthermond
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
diversen

1

dorpshuis, sporthal

1

gymzaal en horeca gelegenheid

1

Sport WMO verder weet ik niet wat er allemaal is

1

Sporthal, fysioprakt. Sociaal team etc.

1

Bibliotheek Coevorden
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
De VVV en het museum

1

Gemeentemuseum en Touristinfo

1

Museum

4

museum en kantoor theater?

1

museum en informatie centrum van Coevorden

1

museum en informatie voor toeristen

1

Museum en toeristeninfo.

1

Museum en vvv

1

Museum en......

1

stedelijk museum

1

Stedelijk museum

1

STEDELIJK MUSEUM

1

Stedelijk Museum Coevorden en VVV

1

Stedelijk Museum en ik denk een VVV

1

Toreco en het museum

1
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Bibliotheek Dalen
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
between enzo

1

Diverse activiteiten

1

Een kantoorpand, een opslagruimte ven een molenmuseum en een appartement

1

Museum

1

Bibliotheek Schoonoord
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Dorpshuis

1

Bibliotheek Sleen
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
OBS CS Kinderopvang Sportzaal Dorpsbelangen.

1

Bibliotheek de Wijk
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
brede school

1

brede school; kinderopvang en muziekvereniging

1

school en kinderopvang

1

Bibliotheek Ruinen
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
een school

1

School

1

Bibliotheek Ruinerwold
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Historie Ruinerwold en Stichting Dorpshuis

1

historische vereninging en sporthal

1

Bibliotheek Zuidwolde
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
In de bieb zelf zit een of ander kantoor, ik geloof eerst bank en nu verzekering, en ik geloof dat er op de verdieping een ruimte is die
voor andere activiteiten wordt gebruikt, maar daar heb ik verde geen kijk op.

1

rabobank

1

Bibliotheek Beilen
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
de oudheidskamer

1

op 2e zaterdag van de maand met repaircafe

1

Repair cafe, anders weet ik niet.

1

Bibliotheek Westerbork
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Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Historische vereniging

1

Bibliotheek Norg
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
De Brinkhof

1

Het is een voormalig gemeentehuis

1

Meerdere organisatie

1

verschillende bedrijven. multicultureelcentrum

1

Wereldwinkel, WIN Norg, CB, kinderopvang

1

Bibliotheek Roden
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
2e hands kledingwinkel. Daarnaast is de ligging van mijn bieb aan de rand van het winkelcentrum.

1

De cirkel

2

Een kleding-inbrengwinkel

1

Inbreng kleding

1

inbreng kledingwinkel

1

Inbrengwinkel

1

inbrengwinkel voor kleding

1

Kleding kringloop

1

kledingbank

1

Kledingwinkel de Cirkel

1

Kringloop klerenwinkel

1

Kringloopwinkel

1

Taalhuis

1

Tweedehandskleding

1

Tweedehandskledingwinkel

1

Tweedehandskledingzaak.

1

Weet ik niet. Verschillende aparte ruimtes. Functie mij.niet echt duidelijk. Zie niet dat er gebruik van wordt gemaakt. Kan aan mij liggen.
Hoeveelheid boeken is sterk verminderd. Kinderafdeling is veel beter af!

1

Bibliotheek Eelde
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Bso

1

kinderopvang

2

Kinderopvang. Gedeelde wc.

1

Met het Trias, naschoolse opvang,DikkieDik, crèche en kinderopvang.

1

Bibliotheek Zuidlaren
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
enkele bedrijven en iets met kunst

1

expositieruimte

1

historische vereniging

1

Historische vereniging

1

historische vereniging, en een galerie

1

weet ik niet

1

Bibliotheek Havelte
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
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Aantal keer
genoemd
Buurthuis

1

Buurthuis, tandarts

1

dorpshuis

1

Dorpshuis

1

Mogelijk tot het laten maken van copieen. @xb

1

Museum

1

Teveel om op te noemen

1

Veldkei

1

Welzijn

1

Welzijn, drukkerij, biljartclub

1

WelzijnMeppelWesterveld, Dorpshuis, Kopieerwinkel, thuiszorg, tandarts enz.

1

Bibliotheek Vledder
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Naobuur en meer is het wijkverpleging?

1

Naobuur, icare, prikdienst

1

naobuur/icare

1

Nieuwe situatie, weet nog niet precies wat er in komt

1

Noabuur

1

noabuur en anderen geloof. De wijkagent.

1

Bibliotheek Dwingeloo
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
het zit in een bejaardentehuis. We zijn in een overgebleven hoekje geduwd door de gemeente.

1

Bibliotheek Rolde
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
In het Dorpshuis, er zitten o.a. sportverenigingen in en Muziekschool en Horeca gelegenheid

1

Bibliotheek Gieten
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Binnenkort de rabobank

1

rabobank en speelgoeduitleen

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Dorpshuis

1

dorpshuis Gasselternijveen

1

Bibliotheek Borger
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Dmv met scholen en verenigingen

1

School

1

Bibliotheek Odoorn
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
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Aantal keer
genoemd
Geen idee

1

Verzekering maatschappij ??

1

Bibliotheek Valthermond
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Sociaal team baby peuter buro gymzalen ook voor scholen

1

Bibliotheek Coevorden
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
museum

1

Museum. Vvv

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Esdal

1

school straks

1

Bibliotheek Schoonoord
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
dorpshuis

1

dorpshuis schoonoord

1

Bibliotheek de Wijk
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
een lagere school en opvang

1

Lagere school, peiterspeelzaal enz.

1

School en opvang

1

school voor basisonderwijs

1

Bibliotheek Ruinen
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
basisschool

3

de baisschool en het kindcentrum, kinderdagverblijf, naschoolse opvang e.d.

1

Een basisschool

1

School

1

school en kinderopvang

1

School.

1

Wolderwijs/gemeente De Wolden

1

Bibliotheek Ruinerwold
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Historische vereniging

1

Bibliotheek Beilen
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
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Aantal keer
genoemd
Repair café. Om de 2 weken op zaterdag. Erg leuk

1

Speelotheek

1

Bibliotheek Norg
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Dorpshuis

1

dorpshuis brinkhof

1

Multi functioneel centrum

1

Bibliotheek Peize
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Buurthuis

1

dorpshuis

2

Het is een dorpshuis, dus diverse andere organisaties

1

Ik weet niet wie de eigenaar is. Dat kan de woningbouwvereniging zijn, de gemeente of de welzijnsinstelling. Het gebouw wordt met
diverse verenigingen gedeeld.

1

Bibliotheek Roden
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
2e hands kleding winkel

1

Kleding verkoop

1

Bibliotheek Zuidlaren
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
DNK

1

Historische vereniging.

1

Bibliotheek Havelte
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
dorpshuis

1

Dorpshuis

1

Welzijn Mensenwerk, de bibliotheek zit in het dorpshuis.

1

wijkgebouw

1

Bibliotheek Diever
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
school Stad en Esch

1

Stad en es, scholengemeenschap

1

Bibliotheek Dwingeloo
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Bejaardenhuis

2

Bejaardentehuis

1
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in een verzorgingshuis

1

in het verzorgingshuis

1

ouderenhuisvesting

1

Verzorgingshuis

1

verzorgingstehuis

1

zorgcentrum

1

Zorgcentrum

1

Bibliotheek Rolde
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Combineren van diensten

1

gedeelde kosten gebouw,parkeerplaatsen,verwarming,schoonmaak en onderhoud

1

Je kan het bezoek combineren met ander zaal gebruik

1

Bibliotheek Gieten
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Dat is nu nog niet te zeggen. Per 1 jan 2020 komt de Rabo bank er bij.

1

dicht bij elkaar

1

Een gebouw wat door meerdere organisatie's gebruikt wordt is natuurlijk economischer ,voor mij persoonlijk zou dat kunnen betekenen
dat mijn abonnement niet duurder wordt.

1

Geen

1

Geen, want ik maak geen gebruik van de Speelotheek, nvt. Taalhuis in bieb is prima combi.

1

gemakkelijk onder een dak

1

In dit dorp zijn geen voorzieningen meer voor verenigingen dus als dat een mogelijkheid zou zijn.

1

Meer bezoekers

1

voor de speelotheek is het een goede plek. kinderen worden nu ook gestimuleerd om boeken te lezen

1

Bibliotheek Annen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Voor mij persoonlijk zijn er geen voordelen.

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Dat er hierdoor ook ruimte voor een bibliotheek is.

1

geen voordelen

1

Niets

1

Bibliotheek Borger
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Alles dicht bij elkaar

1

altijd toegangelijk reuring in het gebouw je kunt er even neuzen terwijl je op de kinderen wacht die van typeles moeten komen de
kinderen kunnen vanuit school zo even de bieb in

1

centrale plek

1

De kosten

1

een horeca

1

Levendigheid

1

multifiunktioneel

1

Openingstijden misschien

1

Voor mij geen voordelen

1
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Bibliotheek Odoorn
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Geldbesparing

1

Kan ook een verrijking zijn maar in dit geval weet ik niet hoe de contacten met het bedrijf boven zijn. Stel dat er een kleine horeca
gelegenheid zou zijn .. kunnen de werknemers dan deelnemen of afdalen... Vind wel dat de bieb een bieb moet blijven en geen cafe of
restaurant maar een combi met dorpshuis zou kunnen.

1

Bibliotheek Valthermond
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Misschien goedkopere lidmaatschap??

1

Bibliotheek Coevorden
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
De openingstijden zijn daardoor ruimer.

1

De ruimere openingstijden om boeken terug te brengen zonder dat er personeel aanwezig is.

1

geen

1

Geen

1

Geen voordelen.

1

Geen.

1

Het samen delen van kosten en misschien meer bezoekers.

1

Je kunt ook boeken inleveren of lenen als de bieb dicht is

1

Je loopt snel even binnen bij nieuwe collectie museum Aanbod van flyers/boekjes bij binnenkomst

1

Levendigheid, verscheidenheid.

1

niet

1

samenwerking

1

Vaker open

1

Bibliotheek Dalen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
betaalbaarheid.

1

ik denk dat het goedkoper is

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Samenwerking

1

Bibliotheek Schoonoord
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
de ruimte is er.

1

er zijn diverse activiteiten, dat geeft wat leven. voorzieningen kunnen worden gedeeld. er is toegang tot de bieb als de beheerder er is,
wat erg fijn is

1

Meer ruimte voor een bakje drinken

1

Bibliotheek Sleen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd

Hoofddorp, maart 2020

Probiblio BiebPanel Regulier onderzoek 2 Gebouw en MFA

het gebouw is multifunctioneel in gebruik dagelijks op temperatuur.

1

Bibliotheek de Wijk
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
geen

2

langere openingstijden

1

langere openingstijden voor de bibliotheek!!

1

Voor mij maakt het niet uit .Mijn kinderen zijn al lang volwassen en wonen niet meer thuis. Het is wel ideaal als je de kinderen naar
school enz. moet brengen kun in één reis de Bibliotheek bezoeken voor boeken halen, brengen en rondkijken.

1

Voordelen zijn ruimere openingstijden en plek op zich is mooi ingericht

1

Bibliotheek Ruinen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Dichtbij

1

geen

1

Geen

1

geen voordelen

1

Kosten

1

lagere kosten

1

makkelijker heen na schooltijd

1

Meteen na schooltijd ga je met de kinderen naar de bieb. Je weet dat er altijd mensen in de school zijn. Veilig gevoel.

1

praktisch

1

School en bibliotheek kunnen er in de samenwerking veel aan doen om kinderen te laten lezen. Gedeelde kosten.

1

Bibliotheek Ruinerwold
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Beide te kunnen bezoeken op hetzelfde tijdstip

1

centrale plek

1

Combineren met bezoek aan de andere gebruikers

1

Bibliotheek Zuidwolde
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Voor mij? Geen. Voor de bieb (of de gemeente)? Financieel, naar ik aanneem.

1

Bibliotheek Beilen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Zo zie je dat er ook nog andere dingen zijn

1

Bibliotheek Norg
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Geen

1

Geen voordelen!

1

Geen voordelen.

1

Gezellig
1
lagere huur

1

Niks

1

Waarschijnlijk voordeel voor de bibliotheek voor de klant maakt het geen verschil

1
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Bibliotheek Peize
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
altijd ergens iemand aanwezig

1

die zijn er voor mijn gevoel niet.

1

Meer reuring, uitgebreidere openingstijden (wel zelfbediening).

1

Bibliotheek Roden
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Dat de andere winkel ook meer zichtbaar wordt voor publiek van de bibliotheek. Het kan elkaar versterken. Meer levendigheid voor de
bibliotheek.

1

Dat je sneller bij de cirkel binnenloopt? Alleen datadiefstal ik nooit.

1

Delen in de huur

1

Ga je daar ook wel eens kijken ...

1

Handig om een bezoekje te combineren

1

Je kunt gelijk even de Cirkel bezoeken

1

Laagdrempelig om er even binnen te lopen

1

meerruering

1

Mogelijkheid om ook daar even rond te snuffelen

1

Taalhuis is voor laaggeletterden,heeft met lezen te maken en past dus prima in een bibliotheek.

1

Bibliotheek Eelde
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Dat ik er naar de wc kan.

1

Geen voordelen voor mij persoonlijk. tenzij men zou kunnen zeggen dat de naschoolse opvang goed gebruik kan maken van de
bibliotheek, Ook kinderopvang kan de grote collectie prentenboeken bekijken in de bieb.

1

Bibliotheek Zuidlaren
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
dat je weet dat de andere organisaties bestaan. dat je eens binnenloopt bij een galerie, wat je anders niet zou doen.

1

de kosten voor het gebouw worden op deze manier niet alleen door de bieb gedragen. dat vertaalt zich uiteindelijk in een (hoop ik)
lager tarief voor de abonnementen

1

meer reuring in het gebouw

1

Bibliotheek Havelte
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
delen van de huisvestingskosten. ook kunnen bezoeken van andere activiteiten.

1

Gezellig en goed beteikbaar.

1

Gezellig, gemakkelijk

1

Lagere huur

1

Minder kosten

1

Soms prettig om bibbezoek te combineren met andere activiteit, bv een kop koffie met een praatje.

1

Toiletten, parkeerplaats

1

Verbinding in de wijk

1

Wellicht afspraken betreffende de andere organisatie regelen

1

Ze versterken elkaar

1

Zie en hoor van andere activiteiten

1
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Bibliotheek Vledder
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Behoud van de bieb door kosten te delen met anderen

1

Dat de bibliotheek daardoor in staat is te blijven functioneren

1

dat het dichtbij elkaar zit

1

Geen

1

Gezelligheid, meer mensen aanwezig, leven in de bibliotheek

1

vaker open, meer service

1

Bibliotheek Diever
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Dat ze onderdak hebben

1

meer openingstijden

1

Bibliotheek Dwingeloo
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. Wat zijn dan voor u de voordelen?
Aantal keer
genoemd
Er zou voordeel uit kunnen komen, maar er is op geen enkele manier iets van te merken. De bibliotheek lijkt een overgebleven hoekje
te mogen gebruiken en dat is het

1

geen

1

Geen

2

Geen enkele

2

Bibliotheek Rolde
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Je kan eventueel overlast krijgen van lawaai tijdens het lezen in de Bibliotheek

1

je moet wel met elkaar overweg kunnen

1

Bibliotheek Gieten
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Bankzaken vind ik niet nodig. Heb het idee dat het een open balie wordt. Liever blijvend in het bestaande bankgebouw, maar dat zal
wel weggaan

1

Door andere gebruikers van de ruimte kunnen er minder boeken aangeboden worden

1

Een Rabobank is voor mij geen goede partner in dit gebouw.
1
geen

1

Geen

1

Geen, want ik heb er ook geen 'last' van.

1

minder ruimte voor collectie

1

Rommelig

1

zie voordelen
1

Bibliotheek Annen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Ook geen nadelen.
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Bibliotheek Gasselternijveen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
dat er altijd andere zaken aan de hand zijn in de ruimte waar ook de bieb zit

1

Dat het hierdoor een kleine bibliotheek is.
1
Onrustig

1

Bibliotheek Borger
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
de ruimte is feitelijk te klein

1

Geen

1

rommelig

1

Bibliotheek Odoorn
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
bieb moet wel bieb blijven en opgaan in een groter gebouw vind ik niet wenselijk
1
Het is niet bedoeld voor gebruik door een bibliotheek. Meer zo van...er zijn wat kamers vrij. Zet maar neer die boeken.

1

Bibliotheek Valthermond
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Soms druk

1

Bibliotheek Coevorden
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Als iets niet werkt, is er niemand van de bieb aanwezig. De ruimte die ze in beslag nemen Gelukkig is daar bijna nooit iemand, maar
als ik lees of iets uit wil zoeken, irriteert het mij enorm als er lawaai is, dan kan ik mij niet concentreren

1

geen

2

Geen

3

Geen nadelen

1

Geen nadelen.

1

Heb ik al beschreven bij vorige vragen.

1

ik heb niets aan deze andere organistaties

1

niet

1

Niets

1

Te klein

1

Wat meer lawaai, drukte van bezoekers die niet voor de bibliotheek kmen.

1

Bibliotheek Dalen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
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De ingang zit ergens achter
1
Bibliotheek Oosterhesselen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Hangjongeren in een open gebouw

1

Bibliotheek Schoonoord
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
geen

1

niet elk gebouw is perfect als bieb

1

Bibliotheek de Wijk
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
geen

2

meer drukte

1

Nadeel: soms geen enkele medewerker.

1

onrust door spelende kinderen in de bibliotheek

1

rommeliger doordat de brede school er ook is

1

Bibliotheek Ruinen
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
De plek. Onpersoonlijk gebouw
1
drukte

1

Geen eigen identiteit

1

geen nadelen

1

Geen. Een mooier gebouw zou leuk zijn. De personeelsleden en vrijwilligers zorgen nu voor de sfeer.

1

onrust

1

Rommelig, veel geloop van kinderen

1

Sfeer, locatie

1

Bibliotheek Ruinerwold
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Geen

2

Bibliotheek Zuidwolde
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Dat kantoor maakt voor mij inbreuk op het 'eigen' gevoel van de bieb. Omdat de ingang in de eigenlijk bibliotheekzaal is. Als het z'n
ingang ergens anders was zou dat niet spelen.

1

Bibliotheek Westerbork
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
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Als er ook bedoeld, dat er activiteiten worden georganiseerd door de bibliotheek tijdens openingstijden, is voor mij het grote nadeel dat
dit onrust geeft

1

Bibliotheek Norg
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Bieb zat eerst jáááren in hetzelfde pand maar is noodgedwongen verhuisd naar een heel veel kleinere ruimte. Hup, info collectie
afgeschreven, hup jeugd collectie afgeschreven - dan past het wel. Jeugd moet nu gebruikmaken van ee l*llig collectietje op school. Zo
stom allemaal! Ik kom er nu nauwelijks meer, het is me TE klein geworden. En de jeugd ben je kwijt, want die gaat heus niet alleen op
de fiets naar Roden, 8 km verderop.

1

Geen

1

Geen nadelen

1

Geen nadelen!

1

Niet

1

Regelmatig lawaai

1

Bibliotheek Peize
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
er is nu niet echt een goede ruimte voor de bieb. Het is een doorloop hal voor de rest van de zaaltjes.

1

Kleinere connectie. Meestal niemand van de bieb aanwezig.

1

Bibliotheek Roden
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Geen

2

Geen, tenzij de bibliotheek de ruimte erbij zou kunnen krijgen voor bv een leescafé met koffie en thee

1

Ik ben zelf een taalhuisvrijwilliger en heb wel behoefte aan een rustig plekje om met mijn taalcursist te werken.

1

Ik ervaar geen nadelen

1

Minder boeken!!!

1

Niet

1

Overnemen van imago van ander bedrijf. Dit hoeft overigens niet negatief te zijn

1

Bibliotheek Eelde
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Geen enkel nadeel.

1

Bibliotheek Zuidlaren
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
er komen ook andere mensen in het gebouw dan lezers. ik vind dat zelf geen probleem.

1

geen

1

Ik kom eigenlijk alleen voor de bibliotheek. Met meerdere organisaties gaat ten koste van de ruimte voor de bibliotheek.

1

Bibliotheek Havelte
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Geen

1

geen

2

Geen

3

Geen idee, boek heeft eigen ingang

1

Meer drukte wellicht

1
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Bibliotheek Vledder
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
De inrichting is niet meer optimaal voor de bibliotheek

1

geen

1

Geen

1

Ik ervaar geen nadelen

1

Moet nog blijken

1

Op dit moment dat de bibliotheek vele kleiner is geworden en veel meer onrust. Misschien dat als de verbouwing ed klaar is, dat dit
beter wordt. Maar ik betreur de inkrimping van de bibliotheek.

1

Bibliotheek Diever
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
Lawaai en parkeerplaatsen vol

1

Bibliotheek Dwingeloo
Als u goed nadenkt over dat de bibliotheek een gebouw deelt met een andere organisatie. En wat zijn dan voor u de nadelen?
Aantal keer
genoemd
De enorme ongezelligheid

1

Heel weinig ruimte, warm, muf

1

In principe vind ik deze oplossing prima, maar de ruimte is veel te klein.

1

Minder rust. De bieb heeft niet echt de uitstraling van een bieb.

1

Moeilijk vindbare entree ,zeer kleine ruimte,vrijwel geen kinderactiviteiten,minieme collectie zodat vrijwel alles moet worden
sangevraagd,etc.

1

Onrustig

1

veel te klein

1

Veel te kleine bibliotheek. U kunt beter stoppen met iets wat op een bibliotheek moet lijken, maar dat het op geen enkele wijze
benadert.

1

Zie mijn antwoorden op de vorige vragen

1

Bibliotheek Gieten
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Geen voordeel

1

Gemakkelijker bij de ander binnen lopen.

1

Inspiratie op andere gebieden

1

Maakt de bibliotheek aantrekkelijker om naar toe te gaan anders dan om boeken te lenen

1

meer reuring

1

minder kosten

1

Bibliotheek Annen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek zit voor mij in een andere gemeente. Dus heb ik weinig voordelen.

1

Bibliotheek Odoorn
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
In combi met café: in café consumptie genieten met leesvoer uit bibliotheek. In combi met buurthuis of verzorgingstehuis:
verlevendiging. Boeken makkelijker/laagdrempelig bereikbaar.

1

Niet echt een voordeel

1

Bibliotheek Dalen
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Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Kun je meerdere zaken tegelijk afhandelen.

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Efficienter gebruik gebouw (en eventuele bemensing)

1

Je loopt waarschijnlijk gemakkerlijker bij de andere organisatie binnen.

1

Bibliotheek Schoonoord
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Geen idee, als er voordelen zijn voor de bibliotheek vind ik dat voldoende reden

1

Bibliotheek Sleen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Bepaalde zaken onder 1 dak, is praktisch.

1

Er zelf eventueel gebruik van maken.

1

Het ligt aan welke organisatie het is, maar het bibliotheekbezoek zou meer gefrequenteerd kunnen worden.

1

In combinatie met een theater zou ik meer op de hoogte zijn van wat er in het theater speelt, dat zou ik leuk vinden. De sfeer van
theater, muziekschool en café vind ik van toegevoegde waarde.

1

Voordelen: praktisch! Door met verschillende organisaties in één gebouw te zitten, mogelijkheid tot een ander gebouw. Mogelijk betere
openingstijden.

1

Bibliotheek Zuidwolde
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Het ontmoeten van anderen. Meerdere mogelijkheden onder hetzelfde dak, belangstelling voor de andere organisatie kunnen tonen

1

Ik kom er te weinig, meestal alleen om een boek te reserveren. Ik kan weinig vinden van de nieuwste boeken waarin ik geinteresseerd
ben, nav recensies in kranten.

1

Ligt aan welke organisatie Maar vind t zoals t nu is erg prettig Mis geen andere organisatie

1

toegankelijkheid

1

Voor toeristische info moeten we altijd naar Hoogeveen

1

Bibliotheek Smilde
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Dan loop je gemakkelijker even naar binnen

1

Is afhankelijk van welke organisatie. Je kunt boodschappen combineren

1

Laagdrempeligheid

1

Licht eraan welke organisatie

1

Naar een locatie reizen.

1

niets

1

Bibliotheek Beilen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Levendigheid, je versterkt elkaar.

1

Niet zo veel. Beilen is een klein dorp met veel parkeerruimte/ruimte voor fiets zodat je alles in bereik hebt.

1

Twee vliegen in 1 klap

1
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Bibliotheek Westerbork
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
bejaardenhuis en koffiecorner, kun je het goed combineren met vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld samen koffie/thee drinken met krantje
lezen of boeken met oude foto's bekijken (wanneer er sprake is van dementie) Samen met kunstuitleen zou mij stimuleren om kunst te
lenen

1

Geen enkele

1

niets

1

voor een school zou het goed zijn. Voor mijzelf zijn daar geen voordelen aanverbonden.,

1

Bibliotheek Peize
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Gezellig, langer blijven

1

Bibliotheek Eelde
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Blijft langer, leuker, meer te doen met kinderen

1

Centraal Info Centrum Meer aanloop van andere belangstellenden Dan zou het toch ook fijn zijn als je even samen iets kunt drinken.

1

Dan komen de dingen meer samen. Bepaalde levendigheid, diversiteit en ontmoetingsplek

1

Dat je meerdere dingen op dezelfde plek vind, zoals kunstuitleen.geinspireerd worden. Het lijkt me ook leuk als er ateliers zijn in het
gebouw van de bibliothhek. Bij deze meld ik me aan als belangstellende omeen stukje biebgebouw te huren. Ik srudeer aan de
academie voor schilderen.

1

Gaat sneller heen, je loopt sneller even binnen

1

Bibliotheek Vries
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
geen enkele, ik kom voor het halen en brengen van mijn boeken... verder niks

1

Het zou kunnen zorgen voor sfeer en ontmoetingen met anderen.

1

Meer levendigheid, meer mogelijkheden tot contact en ontmoeten

1

Meerdere activiteiten te combineren op een locatie.

1

Bibliotheek Zuidlaren
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
boekhandel is wel handig en taalschool zit dan mooi dicht bij elkaar

1

Dat ligt aan de organisatie die daar zit.

1

Hangt van de organisatie af.

1

Het zou alleen een voordeel zijn als die andere organisatie mij iets te bieden heeft. Maar daarvoor wil ik ook wel een stukje verder
rijden/lopen.

1

meer contact met (anders?) geinterresseerde mensen

1

Meer regelen met 1 bezoek\reistijd

1

wellicht wat vaker naar een andere voorziening gaan. Bieb kan ook inspelen op actualiteit, thema's etc.

1

Zelfde doel, boek/speelgoed beschikbaar maken voor iedereen

1

Bibliotheek Gieten
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Kan onrust geven tijdens het rustig uitzoeken van je boeken.

1
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rekening houden met de andere organisatie

1

Te weinig boeken

1

Bibliotheek Annen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Misschien moeite om een parkeerplek te vinden.

1

Bibliotheek Odoorn
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Ik ken voorbeeld Ter Apel waar combi is met rabobank. Blijkt dat (nieuwe) tijdschriften meegenomen worden door bezoekers bank die
dus blijkbaar onbekend zijn met hoe het werkt bij een bib (lenen als je lid bent of ter plekke lezen)..

1

ook geen nadeel

1

Bibliotheek Dalen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Minder rust en stilte

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
meer rumoer etc.

1

Bibliotheek Schoonoord
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Zie boven

Aantal keer
genoemd
1

Bibliotheek Sleen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?

Aantal keer
genoemd

Dat de bibliotheek zou ondersneeuwen.

1

Geen

1

Kan nadelig zijn voor de openingstijden in de avonduren

1

Nadelen zie ik voorlopig niet.

1

Overlast. Als er bv. een supermarkt bij in zou zitten wordt de biebsfeer onaanvaardbaar aangetast.

1

Bibliotheek Zuidwolde
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
geen nadelen

1

Openingstijden

1

Zou de sfeer van fijne dorpsbibliotheek kunnen veranderen. Dus wel echt van belang wat er voor organisatie bij in zou komen

1

Bibliotheek Smilde
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Geen.

1

Licht eraan welke organisatie

1

niets

1

Openingstijden van de andere organisaties. Ik ga altijd's avonds naar de bibliotheek

1

Ruimtegebrek

1
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Bibliotheek Beilen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Geen

1

Geen, tenzij de bibliotheek ruimte zou moeten inleveren.

1

waarschijnlijk nog meer drukte en geroezemoes in de bibliotheed

1

Bibliotheek Westerbork
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Geen

1

Waar blijft de oude gezellige bibliotheek

1

Bibliotheek Eelde
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Geen

1

Nvt

1

Te druk, terwijl rust juist de kracht is van de bieb.

1

Zie geen nadelen

1

Bibliotheek Vries
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Dat het een organisatie betreft die niet passend bij de bieb is zoals een commercieel bedrijf. Dan zou ik mij er niet vrij "thuis" voelen (de
wereldwinkel oid kan daartegen wel)

1

Eventueel minder ruimte voor de collectie van de bieb.

1

Geen

1

ik zou het niet eens opmerken, want ik kom voor de boeken van de bieb... en niet voor andere organisaties op dat moment
Niet, lijkt mij erg leuk ( zie bibliotheek in Leeuwarden) Allerlei puimage in een verbouwde gevangenis.

1
1

Bibliotheek Zuidlaren
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de nadelen zijn?
Aantal keer
genoemd
een cafe zie ik niet zo zitten is toch niet de bedoeling van een bibliotheek

1

Hangt ook van de organisatie af.

1

Kans op rumoer\(ongewenste) afleiding

1

Onrustiger misschien

1

openingstijden?

1

Parkeerruimte moet gedeeld worden. Misschien toiletten ook. Meer geloop van mensen en dus rumoer.

1

Bibliotheek Rolde
Van welke bedrijven/organisaties zou u het aantrekkelijk vinden als die in hetzelfde gebouw zitten als de bibliotheek? Een andere organisatie,
namelijk …
Aantal keer
genoemd
Dokterspost

1
Bibliotheek Gieten
Van welke bedrijven/organisaties zou u het aantrekkelijk vinden als die in hetzelfde gebouw zitten als de bibliotheek? Een andere organisatie,
namelijk …
Aantal keer
genoemd
Voor Gieten is dit geen realistische vraag. De ruimte is nu al beperkt.
1
Bibliotheek Sleen
Van welke bedrijven/organisaties zou u het aantrekkelijk vinden als die in hetzelfde gebouw zitten als de bibliotheek? Een andere organisatie,
namelijk …
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Aantal keer
genoemd
kleinschalig culrureel aanbod bv. schrijver, dichter, muziekgroep, cultuurfilm met uitleg. En dit alles eenvoudig; niet zoals in het theater
of bioscoop.

1

Bibliotheek Zuidwolde
Van welke bedrijven/organisaties zou u het aantrekkelijk vinden als die in hetzelfde gebouw zitten als de bibliotheek? Een andere organisatie,
namelijk …
Aantal keer
genoemd
Kan me niet veel schelen, zolang ze elk maar hun eigen ruimte hebben. Een gezamenlijke hal is prima, maar niet de ene functie
inbouwen in de andere, dat is verwarrend en 'ontheemdend'

1

Bibliotheek Roden
Van welke bedrijven/organisaties zou u het aantrekkelijk vinden als die in hetzelfde gebouw zitten als de bibliotheek? Een andere organisatie,
namelijk …
Aantal keer
genoemd
Organisatie ter bevordering van creativiteit
1
Bibliotheek Zuidlaren
Van welke bedrijven/organisaties zou u het aantrekkelijk vinden als die in hetzelfde gebouw zitten als de bibliotheek? Een andere organisatie,
namelijk …
Aantal keer
genoemd
Speelotheek

1
Bibliotheek Gieten
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
De bieb wordt een soort dorpshuis waar ik niet op zit te wachten. Het hele concept van wat een bieb moet zijn is weg. Nog even en ik
kan alleen nog digitaal boeken uitzoeken. Dan kan toch niet de bedoeling zijn.

1

geen

2

Geen

1

Geen opmerkingen, want bibliotheek is qua sfeer en inrichting kortgeleden zéér verbeterd!

1

het gebouw is klein en eigenlijk alleen voor een bibliotheek, kan dus knus en gezellig zijn, nu is het door gebruik met anderen en
nieuwe inrichting te klein geworden, denk erover om over te stappen naar ander dorp.

1

Het lijkt me geen goed idee om de bieb open te hebben zonder dat er medewerkers aanwezig zijn. Kwaadwillenden heb je overal; het
is niet ondenkbaar dat er een grote troep wordt gemaakt, dat er boeken gestolen worden, dat de bieb voor heel andere dingen wordt
gebruikt

1

Nee, alles is net mooi nieuw

1

Nee, onze nieuwe bieb is heel mooi en de medewerkers zijn heel hartelijk en behulpzaam !!!!!

1

Nee, prima zo. Alleen zoals ik eerder aangaf, verplaatsing van de zitjes. Verder van de stellingen af.

1

Nee,kom altijd met heel veel plezier

1

Onze bibliotheek is net verbouwd, dus alles is spik en span.

1

Reeds antwoord op gegeven

1

Roulerende expositie's van de Historische vereniging zou ik aantrekkelijk vinden,daarbij passende boeken/tijdschriften kan vast
rekenen op extra belangstelling.

1

Bibliotheek Annen
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek in Annen is onlangs verhuisd naar een ander pand. Ik ben daar nog niet geweest, dus daar heb ik nog geen mening
over.

1

Mensen begroeten die binnenkomen en weer weggaan.

1

nee hoor.

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
het zou prettig zijn als de medewerkers ook geinteresseerd zijn in mensen die niet alléén streekboeken lenen. de moderne boeken zijn
1
niet aanwezig,
Bibliotheek
Borger ze weten er volgens mij ook niet veel van. het ontbreekt aan jeu en interesse
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
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Aantal keer
genoemd
nee ik ben erg tevreden over de bieb en haar medewerkers

1

Niet anders dan ik al aangegeven heb

1

wat mij betreft in Borger prima voor elkaar

1

Bibliotheek Odoorn
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
al beschreven

1

Het is roeien met de riemen die je hebt. De medewerkers proberen er iets van te maken.

1

Maak het aantrekkelijk om er een tijd te verblijven zoals in bibliotheek Emmen. Daar zitten altijd mensen, ook aantrekkelijk als je in
Emmen ergens moet wachten dat de bib dan een fijne wachtklocatie is.

1

Bibliotheek Valthermond
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties inAantal
het gebouw?
keer
genoemd
Ben zeer tevreden over de medewerkers

1

Grotere hoeveelheid boeken het wordt steeds kleiner

1

Bibliotheek Coevorden
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties inAantal
het gebouw?
keer
genoemd
Alleen wat de horeca betreft.zie vorige vragen.

1

de boeken staan niet goed ingedeeld, meer nieuw aanbod nodig

het oogt oud, niet 2019

1

geen verbeter punten

1

Geen verbeterpunten.

1

Ik vind echt dat er wat moet gebeuren aan de collectie tijdschriften. Fijnere plek om te lezen En de inrichting aanpakken, Want nu is
echt verschrikkelijk dat je bij binnenkomst een mega onbenutte ruimte hebt, kolossaal de trap in beeld en dan een gang naar achteren,
dus echt totaal sfeerloos En kinderen graag apart (voor het kabaal)

1

Nee

1

Nee is prima zo

1

Nee, ik vind de bibliotheek in Coevorden top zoals die nu is!

1

Prima zoals het nu is

1

Zie antwoorden bij vorige vragen. Toelichting. Het is een dooie bedoening geworden in de bibliotheek. Enerzijds begrijp ik het wel,
bezuinigingen, de biep wordt minder bezocht. Anderzijds zorgen die bezuinigen ervoor dat de bibliotheek niet meer uitnodigt om er te

1

Bibliotheek Dalen
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
duidelijke ingang en mindervalide parkeren

1

Een betere collectie voor de jeugd, zodat ook zij gewend raken aan bibliotheekbezoek. De bibliotheek op school heeft als groot nadeel
dat er weinig scholieren in de bilbliotheek komen.

1

Openingstijden, veel overdag. Meer in de avonduren zou leuk zijn voor fulltime werkenden

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties inAantal
het gebouw?
keer
genoemd
gaat verhuizen

1

Het is en blijft heel erg jammer dat de huidige bieb met ingang van 2020 naar een ruimte in een schoolgebouw gaat verhuizen. De
huidige bieb is/was heel erg gezellig en het is de vraag hoe dat zal zijn in het schoolgebouw. Ook de collectie wordt kleiner, en de
jeugdboeken verhuizen naar een andere school. Ouders met kinderen zullen 2 scholen moeten bezoeken om hun boeken te lenen.

1

nee

1

Bibliotheek Schoonoord
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
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Aantal keer
genoemd
groter.

1

ik ben al erg blij dat het er is en vind het knap dat de medewerkers met beperkte middelen het er toch nog leuk uit kunnen laten zien en
dat er regelmaat in opening en service is

1

Bibliotheek Sleen
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Ik ben er blij mee dat er een bibliotheek is in Sleen, met een deskundige en vriendelijke bibliothecaris. Ik hoop dat dat zo blijft!

1

ik ben geheel en al tevreden met wat er nu is.

1

In dit gebouw van de bibliotheek is er weinig mogelijkheid tot samenwerking met andere organisaties, door de beperkte ruimte. Dan
zou de bibliotheek moeten verhuizen.

1

Mag meer sfeer uitstralen, is nu kil. Ook is het soms onduidelijk waar welke boeken onder vallen, geen duidelijke aanduiding van
categorieën.

1

Nee

1

Nee, ik ga naar de bibliotheek in Emmen en deze is net helemaal verbouwd. Erg mooi geworden.

1

Onze bieb heeft een prachtig gebouw op een mooie sfeervolle locatie waar samenwerking met andere organisaties (wereldwinkel
achtige organisaties) al langer bestaat. Een uitbreiding van activiteiten kan binnen de bestaande inrichting probleemloos worden
ingevoerd. Denk aan een filmvoorstelling met uitleg, een muziekuitvoering met uitleg. Twee voorbeelden: Een inleiding over de films
van bv. Bert Haanstra en dan een film draaien. Òf uitleg over dansmuziek en dan een groep die de charleston en de lambeth walk
speelt.

1

Bibliotheek de Wijk
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
geen

1

goede afstemming tussen spelende kinderen (rondrennen) en rustig kunnen uitzoeken van boeken alle boeken in dezelfde ruimte zou
ik prettiger vinden

1

Op dit moment niets.

1

Verzoek is om de bibliotheken in kleinere plaatsen toch te behouden. Het is voor jong en oud zeer belangrijk om een echte plek
dichtbij te hebben waar je boeken kunt lenen en informatie kunt krijgen over allerlei onderwerpen. Men werkt al zoveel via internet, dus
een ontmoetingsplek is belangrijk.

1

zie vorige punten

1

Bibliotheek Ruinen
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Andere locatie wenselijk en proberen meer sfeer aan te brengen

1

Andere lokatie.

1

Ik denk aan een leesplein in een buurtcentrum, met zitjes etc. en de mogelijkheid om een kop koffie of thee te drinken.

1

ik denk dat er op de huidige locatie niet veel te veranderen is aan de sfeer, inrichting e.d.

1

ik zou het zo niet weten

1

Ja, zou graag een boekenbrievenbus hebben. Zodat je je boeken altijd kan inleveren.

1

Mag wel iets opgeruimder en meer sfeer.

1

Bibliotheek Ruinerwold
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Ben tevreden, maar zou iets meer huiskamerachtig kunnen zijn.

1

Heb ik al benoemd

1

Neen

1
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Bibliotheek Zuidwolde
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
contact met medewerkers blijft wenselijk

1

Geen suggesties

1

Geen verbeter punten

1

Het zou prettig zijn dat de bibliotheek midden in de winkelstraat zou zijn

1

Locatie is centraal en dorp met voldoende parkeerplekken, allemaal prima dus.

1

nee

1

Vind t een prettige bieb, fijne duidelijke lees hoeken per genre Vriendelijk personeel en ik vind t fijn dat het in een ouder pand is, dat
maakt t plaatje kloppend. Lekker zo houden.

1

Bibliotheek Smilde
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Afname aantal boeken, ondermeer Engels, en totaal geen Frans of Duits meer.......

1

Geen

1

geen medewerkers is bij ons niet van toepassing

1

Nee

1

Sta niet stil! Ga mee met de maatschappelijke trend. De bibliotheek is ook een belangrijke plaats voor sociale contacten. Dit is
heeeeeel belangrijk!

1

Bibliotheek Beilen
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
als er dan toch koffieochtenden, taallessen etc etc gehouden worden in de bibliotheek dan graag in een aparte ruimte die afgesloten
kan worden zodat je als lener/lezer geen last hebt van het lawaai. ook bepaalde medewerkers mogen wat mij betreft wat minder luid
praten; ik hoef al hun wederwaardigheden niet te horen.

1

Nee

1

Bibliotheek Westerbork
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Geen

1

nee

1

Nee, het is een prima bibliotheek!!!!!

1

nee.

1

Bibliotheek Norg
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Geen

1

Geen!

1

Ik ben al lang blij dat er in ons dorp nog een bieb is, al is hij dan klein. Gezellig, plek om tijdschriften en krant te lezen.

1

ik ben best tevreden als de bieb maar blijft !!!!

1

nee

1

Terugkomend op het personeel: er werken nu vooral vrijwilligers, maar die mogen weleens beter worden opgeleid en geïnstrueerd. Er
zijn een paar goeie, maar sommigen snappen het systeem niet en beweren dus dingen die niet kloppen. Dit speelt al jaren maar de
bieb doet er niets aan. Ik zie iig geen verbetering!

1

Bibliotheek Peize
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
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Aantal keer
genoemd
natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar als ik vragen heb word je altijd heel vriendelijk door de medewerkers geholpen. Daarom
kom ik dus ook geregeld.

1

Bibliotheek Roden
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
De zelfstandige pakt niet altijd elk boek. Medewerker aanwezig lijkt me dan wel handig.

1

Geen.

1

nee

1

Nee

1

Wat betreft de indeling van de boeken. Ze zijn nu verdeeld over diverse kasten: thrillers, romantiek, literatuur etc. Heel vervelend: ik
zoek op schrijver en niet op genre!

1

Bibliotheek Eelde
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Collectie zou wel uitgebreid kunnen worden... Sfeer is goed. Locatie.?? Er wordt gesproken over samengaan met een paar
verenigingen uit deze gemeente. Dat lijkt me een goed plan. Maar ook de locatie is dan van belang. Waar de bibliotheek nu is
gevestigd zou een práchtig plek zijn om een nieuw gebouw neer te zetten en daar bv een cultureel centrum van te maken. Iedereen
weet de weg te vinden en een andere plek voor de kinderen is ws ook makkelijker te vinden dan een locatie voor een cultureel
centrum... Men kan ook denken aan het aanelkaar koppelen van de oude gymzaal( nu locatie van olEel) en Ons Dorpshuis. Platgooien
en een nieuw ontwerp laten maken door een goede architect. Eventueel de Bladergroenschool ook nog erbij dán heb je het helemaal
voormekaar! Mooie locatie voor veel activiteiten en ook de buitenruimte is dan voldoende voor recreatie en parkeren. Een mooi park in
een mooie omgeving!!!

1

hoeft niet een combinatie met horeca te zijn

1

Horeca gelegenheid, af en toe een film of toneelvoorstelling, hebben bij nader inzien (en ervaring in Laren NH) beslist toegevoegde
waarde

1

Ik snap dat de toekomst van onze bibliotheek onder druk staat. Dat maakt misschien wel waarom het leven er nu al uit is. Toch vind ik
dat jammer. Zolang het nog open is, leef er dan ook in. Met plezier, samen met de klanten. En terughoudendheid over posters
ophangen voor workshops, evenementen etc snap ik helemaal niet. Laat de cultuur leven, steun de lokale ondernemers met hun
initiatief en wees open! Dat is mijn wens voor onze bieb! Ik vind het een belangrijke plek, voor mezelf en mijn kinderen. Ik mis dan ook
wel de bieb van Groningen. Daar ging en kom ik nog wel eens met plezier.

1

Meer boeken.

1

Nee

1

Nee. Ik hoop alleen maar van harte dat onze bieb niet verder wegbezuinigd wordt.

1

Samenwerking met andere organisaties in het gebouw is waarschijnlijk goedkoper voor de gemeente.

1

Bibliotheek Vries
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Deze bibliotheek heeft veel ramen, ook de leeshoek is pal voor het raam geplaatst. .Dat geeft een wat onvrij gevoel vind ik persoonlijk.
ook
mensenaan
metboeken
taal ondersteuning zitten midden in de ruimte. Als bezoeker kun je dit dan ongewild volgen.
Een voor
groterdeaanbod

1

Groter aanbod van boeken

1

ik denk dat we het moeten doen met het kleine gebouwtje... we zijn toch blij dat er nog een bibliotheek is in het dorp. Er is ook sprake
van verdwijnen geweest... waar zou je dan helemaal heen moeten voor het lenen van boeken?

1
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1

Ja: Bibliotheek Vries: Richt de leeshoek anders in, waardoor je er rondom kan lopen ipv dat je maar 1 kant op kan. Nu voel ik me niet
altijd even comfortabel om daar rond te lopen. Het is een beetje benauwd soms De verkoop vind ik zelf een beetje rommelig zo bij
binnenkomst. Koop een mooie kast en zet de verkoop van de boeken aantrekkelijk weg. De folderhoek vind ik ook niet echt
uitnodigend. Misschien rekken kopen waarin de folders kunnen en het er ook wat mooier eruit ziet. Of beperk de folders tot het hoogst
noodzakelijke Zoek de samenwerking met organisaties die kleine lezingen/presentaties/workshops kunnen geven. Zo maak je de
bibliotheek ook meer bekend en uitnodigend voor anderen. Bijvoorbeeld over hot items zoals milieu, duurzaamheid, en bijvoorbeeld
voor kinderen iets met social media, vlog maken of simpelweg knutselen. Doel hiervan is dat ze de bibliotheek weten te vinden. (om
dus bijvoorbeeld boeken te gaan lenen e.d.) Ik wil in mijn dorp graag leuke lezingen en presentaties gaan volgen maar die zijn helaas
heel schaars..

Vooral meer ruimte tussen de boekenkasten.

1

1

Bibliotheek Zuidlaren
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Beter lichtplan.

1

Heb ik al in voorgaande vragen aangegeven.

1

Het is leuk dat er nu bijvoorbeeld weer voorleesmiddagen voor kinderen zijn en andere activiteiten. Versterkt elkaar en verbind. Ook
hoorde ik laatst ergens van kinderen die voorlezen in een rustig hoekje aan een hond, waardoor ze beter gaan lezen. Een hond heeft
immers geen oordeel, verbeterd niet, geeft vertrouwen. Leuk initiatief.

1

Locatie DNK vind ik erg goed, heerlijke bibliotheek om te komen. Daarom rijd ik er ook wat verder voor.

1

Mag wat meer sfeer komen

1

nee

2

Nee

1

Niet teveel andere organisaties toelaten, want dan wordt het chaotischer.

1

wat betreft onbemande bieb, heb ik laatst een bezoek gebracht aan de onbemande bieb in Duiven. Alles ging prima, boeken vinden,
uitlenen, etc. maar toch had ik een onveilig gevoel. Dat kan specifiek aan die lokatie liggen, maar ik voelde me er niet prettig bij.
Unheimisch. Goed over nadenken als de bieb zoiets zou besluiten.

1

zie mijn opmerking over de entree.

1

Bibliotheek Havelte
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
Ik ervaar de bibliotheek als een aangename plek om te vertoeven en dat uit te zoeken waar ik naar uitkijk en verlang .

1

nee

1

Prima zo

1

Uitbreiding van boekenkeus. Sfeervolle inrichting. Kleine horeca verstandelijk gehandicapten??

1

Zie eerdere opmerkingen.

1

Bibliotheek Vledder
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
Aantal keer
genoemd
De laatste weken is er veel aandacht uit gegaan naar de verbouwing. Ik hoop dat de bibliotheek weer een fijne rustige en vooral
gezellige ontmoetingsplek kan worden, waar ook ruimte mag zijn voor andere organisaties. Organisaties die betrekking hebben op het
sociale vlak. Een verzorgde uitnodigende plek vind ik persoonlijk wel belangrijk. Eventueel mét een koffie automaat, al is dat voor mij
niet het belangrijkste. als je echt leest en gaat studeren, is dit wel een zeer prettige bijkomstigheid.

1

Geen verbeterpunten, ik vind bibliotheek Vledder heel open en een prettige sfeer. De vrijwilligers zijn onmisbaar.

1

Meer sfeer en moderner.

1

Over het algemeen prima

1

Bibliotheek Dwingeloo
Heeft u nog verbeterpunten voor uw bibliotheek over de locatie, sfeer, inrichting, horeca en/of samenwerking met andere organisaties in het gebouw?
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Aantal keer
genoemd
De locatie is weggedrukt op een plek waar het zo min mogelijk geld kost. Hij zat in een mooi groot pand op een plek midden in een
dorp. Een tendens van deze tijd om dat weg halen. Verbeterpunten willen denk ik de medewerkers(vrijwilligers) ook wel. Zij doen hun
best met de ruimte en locatie die ze hebben. Maar verbeteringen komen er heus niet. Ik moet al blij zijn dat we nog een bibliotheek
hebben en dat ben ik dus ook.

1

De samenwerkingsmogelijkheden van de bibliotheek in Dwingeloo zijn beperkt. De huisvesting nu is geen samenwerking; de
ouderenhuisvesting biedt louter een bescheiden plek. Ik zie liever een samenwerking met bv. Diever, zodat we weer een uitgebreider
aanbod hebben en de mogelijkheid tot een prettige leesplek, cursusaanbod etc. reëel is.

1

Die zijn op deze locatie niet te verbeteren door de plaats van de bibliotheek in dit gebouw

1

Er komen zo weinig mensen dat het heel ongezellig is, er zou een grotere collectie en grotere ruimte moeten komen.Waarom kan dat
in Diever wel en hier in Dwingeloo niet? Toen wij nog de locatie aan de brink hadden waren er altijd veel meer mensen. Er was een
grotere collectie en er waren meer ondersteuners. Ik ben er van overtuigd dat het bezoek is teruggelopen door de kleinere ruimte en
het feit dat er minder ondersteuning is. Misschien zou er een grotere ruimte moeten komen centraal ligt. Dat heeft natuurlijk het nadeel
dat je de auto nodig hebt om er te komen.

1

Mijnmening heb ik al gegeven.

1

Terug naar het oude gebouw, en dan komt de sfeer vanzelf weer terug. Ik heb nog niemand gehoord die enthousiast was over deze
verhuizing.

1

Zie mijn antwoorden op de vorige vragen

1

Zie voorgaande vragen!

1
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