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Samenvatting
Sluiting van de bibliotheek
Aan de hand van vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de Leidschendamse Bieb bezocht?"
komt de volgende top 3 naar voren:
1: Niet 66%
2: Enkele keren per jaar 15%
3: Maandelijks 11%
Op stelling 2 ‘De Leidschendamse Bieb is onmisbaar in onze gemeente’ antwoordt in totaal 67% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 11% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".
Toekomst van de bibliotheek
Aan de hand van vraag "3 Hoe ziet u de toekomst voor u van de bibliotheken in LeidschendamVoorburg?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Beide bestaande vestigingen blijven bestaan 53%
2: Andere optie 16%
3: Eén hoofdvestiging (Leidschendam) en een nevenvestiging (Voorburg) 12%
Op stelling 4 ‘Ik ben bereid meer abonnementsgeld te betalen om de bibliotheek in stand te houden’
antwoordt in totaal 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 28% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLeidschendamVoorburg, waarbij 284 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Sluiting van de bibliotheek
Afgelopen zomer heeft de gemeente aangekondigd dat het voornemen is om de bibliotheek aan het
Fluitpolderplein te gaan sluiten. Ondanks de beloften in het akkoord heeft de gemeente besloten de
bieb te sluiten. Een aantal inwoners zijn hierop tegen en startte een petitie voor het behoud van de
Leidschendamse Bieb.

1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de Leidschendamse
Bieb bezocht?
Dagelijks
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Aan de hand van vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de Leidschendamse Bieb bezocht?"
komt de volgende top 3 naar voren:
1: Niet 66%
2: Enkele keren per jaar 15%
3: Maandelijks 11%

Toelichting
Wekelijks

•

Kinderen zitten in groep 3 en stimuleren van lezen vindt ik heel belangrijk!

Maandelijks

•

Noodzakelijk om de ontwikkelingen redelijk te kunnen blijven volgen van jezelf
en de omgeving
Soms een paar keer per maand, dan weer minder

•
Jaarlijks

•

Ik kom er alleen als in de Voorburgse bibliotheek de printer en/of computers in
storing staan.

Niet

•
•

Bibliotheek KJ plein is dichterbij.
Boeken zijn beschikbaar op andere wijzen. De bieb is niet optimaal ingericht op
nevenfuncties die nu relevanter zijn geworden dan het uitlenen van boeken.
Er wordt niets over Voorburg gevraagd. aar kom ik minstens 1x per week en ik
ben heel tevreden over de dienstverlening.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ik bezoek de bieb in Delft wekelijks en in Den Haag regelmatig als ik daar ben
voor een cursus/workshop. Sociale functie van een bieb is belangrijk.
Ik ga altijd naar de Voorburgse bieb
Ik ga altijd naar die op het KJ plein
Ik lees e-books via bookchoice.
Ik woon in Voorburg en daar bezoek ik de bibliotheek.
Ik woon in Voorburg, dus ga altijd daar naar de bieb
Ik woon in Voorburg, vlakbij de bieb aldaar
Ik woon niet in Leidschendam. Door mijn werk weet ik het belang van deze plek
en stimuleer ik het bezoek aan deze vestiging wel! De gemeente heeft
aangekondigd de vestiging Fluitpolderplein te verhuizen. Er is gelukkig geen
sluiting aangekondigd voor bibliotheek Leidschendam!!
Kan er zelf niet naar toemaak vind het zeer belangrijk voor anderen
Wegens onhandige locatie lidmaatschap opgezegd en in plaats daarvan lid
geworden van online bibliotheek
Wij wonen heel dichtbij de bieb in Voorburg, daar komen we om de week. Als we
dichtbij de Leidschendamse bieb zouden wonen zouden we daar net zo vaak
komen.
Woon in Voorburg en bezoek daar de bibliotheek. Zou anders zeker de locatie in
Leidschendam bezoeken.
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2 ‘De Leidschendamse Bieb is onmisbaar in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
Zeer mee eens
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Op stelling 2 ‘De Leidschendamse Bieb is onmisbaar in onze gemeente’ antwoordt in totaal 67% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 11% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alle bewoners van onze gemeente moeten naar een Bieb kunnen die enigszins in
de buurt zit
De bibliotheek geeft iedereen de mogelijkheid om met boeken in contact te
komen, en zijn nieuwsgierigheid te bevredigen en zijn kennis te vergroten
De bibliotheek is belangrijk voor kinderen, als je een boek wilt lezen maar niet zelf
kunt aanschaffen, voor studie etc.
De leesvaardigheid bij de jeugd neemt af. De bib is een laagdrempelige
mogelijkheid om met boeken in aanraking te komen. Als de afstand tot de bib veel
groter wordt, is dat een rem om erheen te gaan.
De overheid heeft de taak haar burgers de kans te geven zich te informeren ,
ontwikkelen, etc. Scholieren, studenten ouderen, gezelligheidslezers, leesclubjes,
et cetera worden benadeeld.
Verder heeft een bibliotheek een sociale functie.
Het is schandalig dat hierop wordt bezuinigd. Geld dat van de belastingbetaler is,
wordt ongevraagd ingezet voor andere minder culturele educatieve en sociale
aangelegenheden.
Elf heb ik op dit moment geen bibliotheek filiaal nodig. Misschien later, als ik
ouder ben. Maar vind wel dat er 1 moet zijn!
Ik spreek vooral in het belang van mijn kleinkinderen!
Mensen uit Leidschendam hebben een big nodig, voor een krantje, een boek naar
vooral voor de kinderen die moeten leren dat boeken, lezen en bibliotheken leuk
zijn . Zeker de kids kunnen niet zo ver weg voor de bib.
Voor CENTRAAL in Leidschendam en niet dus bij t slecht bereikbare damcentrum
Waarom geen vraag over de onmisbaarheid van de Voorburgse bibliotheek?
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Mee eens

•

We hebben allemaal de mond vol dat onze kinderen meer moeten lezen. Het is
dan ook niet te rijmen dat er wordt gesproken over sluiting van de bieb. Overigens
waarom de Leidschendamse Bieb sluiten dat ligt in een minder sociale buurt. Sluit
dan Voorburg daar wonen de beter betaalden die zelf hun boek wel kunnen kopen

•
•

1 bieb voor Leidschendam-Voorburg is te weinig, en de afstanden zijn te groot.
De bibliotheek vlakbij huis is nog steeds de plaats waar veel senioren en ook veel
jonge gezinnen boeken lenen Ook als tegenwicht van uitsluitend eboeken lezen
zijn makkelijk te verkrijgen fysieke boeken noodzakelijk
Een goed bereikbare bieb in de wijk is belangrijk voor de leesbevordering en
ontwikkeling van zowel kids als laaggeletterden.
Er moet meer gelezen worden vooral door de jeugd
Maar zou centraal en nabij andere voorzieningen (stadhuis, winkels) moeten zijn
gevestigd
Niet iedereen wil e-books. De echte boeken moeten beschikbaar blijven. Voor
kinderen helemaal onmisbaar!! ( taalontwikkeling, woordenschat etc. )
Voor de jeugd, om het lezen te stimuleren en wellicht en combinatie met een
andere sociale functie. En groot, duur gebouw is niet nodig.
Vooral voor jonge kinderen is het prettig de bieb op korte afstand te hebben zodat
zij hier makkelijk zelfstandig naar toe kunnen.

•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•

Jeugd is gedigitaliseerd,
Voor ouderen nog nodig
Onmisbaar is een niet mijn keuze maar zou liever naar alternatieven willen
Kijken
Welke populatie leest en daar in de omgeving zoeken naar oplossing

Zeer mee
oneens

•
•

Bieb huidige vorm niet meer van deze tijd.
Eén locatie is goedkoper; de reisafstand blijft dan zeer acceptabel.

Weet niet

•

Ik kan me goed voorstellen dat het goedkoper is bepaalde functies te
concentreren. Bijvoorbeeld door een dependances van de bibliotheek te openen
in het ziekenhuis AntoniusHove waar een groot deel leeg staat.
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Toekomst van de bibliotheek
De gemeente Leidschendam-Voorburg wil ?325.000 op het bibliotheekwerk korten in 2022. De
gemeenteraad heeft het College daarom de opdracht gegeven om eerst met een inhoudelijk plan
over de toekomst van het bibliotheekwerk te komen voordat er tot een mogelijke bezuiniging kan
worden besloten. Op dit moment zijn twee bibliotheken gevestigd in Leidschendam en in Voorburg.
Daarnaast is er ook nog een bibliotheek gevestigd in Stompwijk.

3 Hoe ziet u de toekomst voor u van de bibliotheken in
Leidschendam-Voorburg?
Sluiting van de vestiging in Leidschendam

(n=272)

5%

Sluiting van de vestiging in Voorburg

2%

Sluiting van beide vestingen

1%

Beide bestaande vestigingen blijven bestaan

53%

Eén hoofdvestiging (Leidschendam) en een
nevenvestiging (Voorburg)

12%

Beide bestaande vestigingen (Leidschendam en
Voorburg) worden gesloten en er worden vier
nieuwe vestigingen ingericht
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Aan de hand van vraag "3 Hoe ziet u de toekomst voor u van de bibliotheken in LeidschendamVoorburg?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Beide bestaande vestigingen blijven bestaan 53%
2: Andere optie 16%
3: Eén hoofdvestiging (Leidschendam) en een nevenvestiging (Voorburg) 12%

Andere optie, namelijk:
•
•
•

1 bieb voor de hele gemeente in ofwel Ldam ofwel Vb
1 nieuwe vestiging centraal gelegen tussen Leidschendam en Voorburg
1 vest1ging
7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 vestiging in LV als dependance van bieb DH
3 filialen lijkt me prima, zorg dat je activiteiten aan biedt die passen bij het stadsdeel
Aansluiten bij de haagsche bilbliotheek
Alles sluiten. Papier heeft geen toekomst meer. Alles is per internet te vinden
Beide maar wat eenvoudiger
Beide vestigingen sluiten en een nieuwe openen in het midden van Leidschendam-Voorburg
Bibliotheek krijgt een nevenfunctie erbij (ouderensoos of dergelijke)
Dat is afhankelijk van hoe de bibliotheek functie in de toekomst wordt ingevuld.
De vestiging in Leidschendam terug naar oude vestiging overkant ( was tot 2012) Vorige college
VVD en CDA besloten verhuizen naar duurdere pand
Een (of twee) gebouw, zeer centraal gelegen, in een winkelgebied.
Één bieb met gemeentebalie in Leidschenhage
Een centrale vestiging samen met theater en twee nevenvestigingen
Eén hoofdvestiging (in Voorburg) en een nevenvestiging (in Leidschendam)
Één hoofdvestiging en twee nevenvestigingen
Een hoofdvestiging in Voorburg en de nevenvestiging in Leidschendam
Gelijkwaardige vestigingen in de kernen van Leidschendam en Voorburg
Hoofdvestiging Voorburg en nevenvestiging Leidschendam
Houden zoals het nu is, inclusief vestiging Stompwijk.
Kleine dependance in Stompwijk, en 1 vestiging centraal in de gemeente.
Leidschendam naar goedkopere locatie
Neem besluit op basis van gebruik/gewenst gebruik, data zijn bekend mag ik toch hopen
Nieuwe centrale vestiging bij Leidsenhage i.v.m. de goede bereikbaarheid per ov
Opening van 1 nieuwe vestiging op de grens van Voorburg-Leidschendam
Openingstijden beperken en op elkaar laten sluiten zodat er altijd eentje open is.
Principe: Het maximaal samenvoegen van de 'Huizen van de Gemeente LeidschendamVoorburg' inclusief de stadskantoren, de bibliotheken, de theaters, de ontmoetingsplaatsen.
Centraal wat voor veel burgers met de fiets bereikbaar is en decentraal wat de politiek
financieel prioriteert.
Samenwerking met andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld ouderensoos, wijkgerichte
voorziening; kindercentra
Sluiting van beide vestigingen en inrichten als openbare werkcafes
Stompwijk sluiten, want dat is qua aantal bewoners te klein
Twee in een andere vorm
Verhuiaing vestiging Ldam naar ander meer toegankelijk pand maar niet de Damlaan. In de
buurt van de bieb wonen veel mensen.
Vestiging Voorburg blijft, vestiging L'dam gaat terug naar oude vestiging, Stompwijk een soort
van dependance
Voorburg als hoofdvestiging en Leidschendam als neven
Voorburg blijft bestaan
Voorburg en Stompwijk blijven bestaan, Leidschendam wordt gesloten
Voorburg hoofdvestiging en nevenvesrigingen in verschillende wijken
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Toelichting
Sluiting van
•
de vestiging in
Leidschendam

Indien op basis van bedrijfseconomische afwegingen (welke bibliotheek
draait het meest rendabel?) de keuze is gemaakt om Leidschendam te sluiten,
vind ik dat acceptabel.

Sluiting van
beide
vestingen

•

Aangezien in Voorburg de boeken niet te vinden zijn sinds de "moderne"
indeling, kom ik daar zeer, zeer zelden. Het is verstandiger om via internet
een boek te kunnen lenen en dat dan bij een afhaalpunt in ontvangst nemen.

Beide
bestaande
vestigingen
blijven
bestaan

•

Bibliotheken zijn een essentieel functie voor beide kernen en kunnen naast
hun klassieke functies ook van belangrijke toegevoegde waarde zijn voor tal
van functies in het sociaal domein.
Die tomeloze bezuiningsdrift van de gemeente op vele juist nuttige sociale
voorzieningen dààr moest een einde lees bezuiniging op komen. Kijk liever
eens naar hoe de gemeente geld verspilt aan steeds weer nieuwe
onderzoekjes om hun beslissingen uit te kunnen stellen, naar de bodemloze
put die verkeerde beslissingen op computergebruikers of eigen interne
bedrijfsvoering heet!
Een bibliotheek is zeer belangrijk voor ouderen. Maar kan beter
"georganiseerd" worden. Bijvoorbeeld; voorlezen door schrijver/schrijfster
van een kinderboek op woensdagmiddag of zondagmiddag. En daar dan een
kleine entreeprijs voor vragen. Een leesclub voor ouderen oprichten en daar
ook koffie, thee of fris schenken, tegen betaling.
Geld kun je maar een keer uitgeven en ik besef dat er andere veel
geldvragende zaken zijn maar een bibliotheek is onmisbaar. Ik kom een keer
of drie per week in de bieb in Voorburg en als ik zie hoeveel mensen er dan
rondlopen. Ook altijd veel kinderen die met stapels boeken bij de uitleenkassa
staan.
In deze vrij uitgestrekte Gemeente horen minimaal 2 volwaardige Biebs te
zijn. Een optie voor 4 vestigingen is m.i. ook enigszins acceptabel

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jullie zijn Stompwijk vergeten
Lezen is erg belangrijk voor het taalniveau. Kinderen kunnen niet vroeg
genoeg met voorlezen en lezen in aanraking komen. Dat moet gefaciliteerd
worden.
Natuurlijk moet er dichtbij de Prinsenhof een bibliotheek blijven om de
leesvaardigheid te bevorderen!!
Misschien kunnen de gebouwen wat goedkoper worden in huur en door
efficiënt beheer.
Of Voorburg als hoofdvestiging. Die optie staat er niet bij.
Toevoeging: En Stompwijk blijft ook bestaan
Voor kinderen en ouderen zeker belangrijk dat er een vestiging dichtbij is!!
Vraagstelling met antwoordden is niet objectief. Gaat teveel uit van het
belang van Leidschendam. Leidschendam wordt als hoofdvestiging genoemd,
Voorburg niet.
We doen zoveel moeite om het lezen te promoten en ni wilt u de
bibliotheken sluiten? Het zal toch niet waar zijn.
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•

Ze voorzien in de behoefte van een grote groep mensen in de omgeving van
de bestaande vestiging
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Eén
hoofdvesti
ging
(Leidschen
dam) en
een
nevenvesti
ging
(Voorburg)
Beide
bestaande
vestiginge
n
(Leidschen
dam en
Voorburg)
worden
gesloten
en er
worden
vier
nieuwe
vestiginge
n ingericht
Andere
optie,
namelijk:

•
•
•

Ik ken de details niet maar als beide niet kunnen blijven bestaan dan heeft mijn
voorkeur dat er een grote is met een groter assortiment
In principe maakt me niet uit waar de bibliotheek gevestigd is, maar zou er voor
kiezen om enkele locaties te houden, goed bereikbaar (ook OV) en liefst zo
centraal mogelijk, zodat voor ieder de afstand niet te ver is.
Zeker in leidschebdam is erg veel laaggeletterdheid en asielzoekers, waarvoor t
ZEER belangrijk is dat de bieb! Lagere opkomst in bieb Leidschendam tov
Voorburg betekent juist dat t zeer nodig is en niet verkeerd om interpreteren!

•
•
•

1 centraal punt met uitstekende ov verbindingen
Alternatieven zoals in scholen bejaardentehuis of winkelcentra
Ik was altijd lid van de bibliotheek .Daar beide bibliotheken voor mij te ver waren
om er wekelijks naar toe te gaan heb ik mijn abonnement opgegeven ik pleit dan
ook voor meerdere vestingen.

•

Als je online de mogelijkheid geeft om boeken te zoeken en te "bestellen" en je
dan kunt kiezen op welke neven vestiging dit klaar gelegd wordt (á la de post
punten). Mensen die niet in de gelegenheid zijn om online te bestellen kunnen
dan wel altijd in de hoofdvestiging terecht. Kijk dan naar waar je de
hoofdvestiging plaatst dat er zéér goede bus/tram verbindingen zijn en
voldoende parkeer gelegenheid.
Bieb dient als openbare ontmoetingsruimte om te kunnen lezen en werken.
Daarvoor is vraag. Opslagplek voor boeken niet van deze tijd. Geef bieb nut en
waardigheid.
Één faciliteit van de gemeenschap naar de gemeenschap op een plek waar
sowieso de ontmoetingsplek is. Daarmee de veelzijdigheid en de intensiteit
vergroten. Denk ook aan een faciliteit voor startende ondernemers.
Scholingsfaciliteiten voor de Hollandse scholen en universiteiten.
Eerst uit zoeken welke vestiging de meeste mensen trekt en die behouden, of 1
nieuwe vestiging op de grens Leidschendam/Voorburg maken.
Het bibliotheekwezen is enorm belangrijk voor de inwoners van een gemeente.
Maar het is een veld dat enorm in ontwikkeling is. Daarom zou het goed zijn om
eerst inhoudelijk te kijken naar de taken en de ontwikkelingen. En daarbij zou er
meer samenwerking gezocht kunnen en moeten worden met de omliggende
gemeenten, zoals nu ook al gebeurt met Rijswijk. Maar denk daarbij ook aan
Voorschoten bijvoorbeeld. Trek gezamenlijk op. Misschien is zelfs landelijk beleid
te maken. Ik vind het voorbarig om nu al te spreken over sluiting. Kijk eerst naar
doelstelling en taken, zoek samenwerking met andere partners en instanties en
kijk dan naar de locatie. En daarbij zou voor mij uitgangspunt moeten zijn en
blijven dat een bibliotheek voor alle inwoners bereikbaar moet zijn.

•
•

•
•
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•

•

•

Weet niet

•

Hier bericht uit 2011 staat er in fusie......De fuserende bibliotheken van Rijswijk
en Leidschendam-Voorburg zijn door hun krachtenbundeling beter in staat de
bezuinigingen het hoofd te bieden.
www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000001724
Hierin staat project wethouder Heleen Mijdam ( VVD ) in college met CDA
www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000004371
Hierin staat wethouder Peter van Ostaijen...(CDA) college met VVD
www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000004447/voorbereidi
ng_verhuizing_bibliotheek_leidschendam_bijna_afgerond
Hier in 2014 in Voorburg was verbouwd.
www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000005597
Ik las hier over fusie in 2012 1 januari Rijswijk en Leidschendam Voorburg samen
gefuseerd en heet bibliotheek aan de vliet . Ik was verbaasd en ik wist het niet.
RIJSWIJK samen met Leidschendam Voorburg en Stompwijk maar hoe zit nou
met subsidie vanuit Rijswijk ?
www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000005189
Wat jammer dat jullie gekozen hebben voor de titel: sluiting van de bibliotheek.
Dat is alleen maar een van de mogelijke maatregelen die gekozen kan worden.
Het gaat er vooral om dat gekeken wordt hoe we verder gaan met de bibliotheek
nu er minder fysieke boeken gelezen worden. Dan moet je wel nadenken of de
bibliotheek in de toekomst nog wel hetzelfde moet doen dan nu. Zoveel
betalende leden kent de bieb nou ook weer niet.
Wellicht kunnen de bibliotheken in goedkopere gebouwen worden
ondergebracht?
De wegen van (gemeente)ambtenaren zijn vaak niet te volgen....
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4 ‘Ik ben bereid meer abonnementsgeld te betalen om de
bibliotheek in stand te houden’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
Zeer mee eens

(n=271)

8%

Mee eens

27%

Neutraal

25%

Mee oneens

19%

Zeer mee oneens
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Weet niet

11%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 4 ‘Ik ben bereid meer abonnementsgeld te betalen om de bibliotheek in stand te houden’
antwoordt in totaal 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 28% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Kleine bijdrage vr kids van E5,- is niet raar!
Meer reclame maken voor de ruime keuze aan bestaande abonnementen
Misschien de mogelijkheid van een abonnement op hoeveelheid van geleend
materiaal, dus flexibel abonnement

Mee eens

•

Ik vind de bibliotheek in Leidschendam al erg mager gezien faciliteiten en vooral
programma
Maar dat zou dan niet meer dan ca. 20 euro per jaar moeten zijn
Meer dan het kleine extra bedrag dat ik nu betaal voor de kinderen. Zelf (ouders)
geen abonnement want die zou ik er bij de huidige kosten al niet uithalen
Super belangrijk dat iedereen weer leest!

•
•
•
Neutraal

•

•
•
•

Ben op zich bereid om extra te betalen. Maar: de gemeente geeft al erg weinig uit
aan cultuur. Zie ook sluiting Veur theater!! Geen voorzieningen voor jongeren. En
met Eneco wordt 141 miljoen binnengehaald. Misschien 1 miljoen voor cultuur incl
bibliotheek?
Dan komen er minder leden. Beter is meer leden te werven. Dat kan best, er wordt
weinig reclame gemaakt. Meer inkomsten verwerven kan ook. Meer cursussen en
zo. De ruimte is beschikbaar om multifunctioneel en meer 24/7 te gebruiken.
Ik ga niet naar de bibliotheek.
Voor ons zou dat kunnen, maar ik denk juist voor gezinnen met weinig inkomen
dat dit geen prioriteit wordt en er daardoor minder gebruik wordt gemaakt van de
bibliotheek
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Mee
oneens

•

•
•
•

•
•

Dit is een taak van de overheid, want het is belangrijk dat de openbare bibliotheek
een plek is waar:
mensen informatie kunnen vinden;
mensen kunnen lezen en leren;
mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in discussie kunnen gaan;
mensen kennismaken met kunst en cultuur.
Dat staat ook in de wet voor openbare bibliotheken
Goed kunnen lezen is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in de
maatschappij. Een zaak van algemeen belang, waarvoor een gemeente voldoende
geld moet uittrekken.
Het Is al duur genoeg. Volwassenen bekostigen nu al te veel aan het lager houden
van de bijdragen door andere leden.
Ik denk dat abonnements geld verhogen lezers weg jaagt. Om extra inkomsten
binnen te krijgen zie ik al verbeteringen: betalen voor reserveren, cursussen enz. Ik
denk dat dat meer uitgebreid kan worden. Mensen die veel gebruik maken van de
bibliotheek betalen dan vanzelf meer en de mensen die weinig komen zijn een
prima 'sponsor"
Voor veel mensen (jeugd) moet een bibliotheek laagdrempelig zijn. Het lezen van
boeken moet gestimuleerd blijven worden aangezien dat een belangrijke basis legt
voor de jeugd.
Waarom moet altijd worden bezuinigd op dit soort belangrijke instituten.

Zeer mee
oneens

•
•
•
•

Dan word ik lid in den Haag waar collectie in ieder geval al meer aanspreekt
De bieb moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus zeker niet verhogen
Leidschenveen/den hhag duidelijk goedkoper. Voor mij dichterbij
Waarom wil een lid van het college bezuinigen op de kosten van de bibliotheek?
Welke partij heeft in het verkiezingsprogramma hierover melding gedaan of is van
plan plan dit in haar partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen
hiervoor stemmen te krijgen of maakt wenst eigen beleid te regelen? Oftewel:
welke partij wenst zijn/haar achterban 'dom' te houden? Als een lid van het
college dit kan verantwoorden kan deze beter voor €325.000 a.u.b. beter z.s.m.
zelf op te stappen. Uitgangspunt voor de instandhouding van De bibliotheek: ZEER
laagdrempelig, dus gratis!

Weet niet

•
•
•
•

Ik ben geen bib- lid
Ik ben niet lid van een bibliotheek.
Maak geen gebruik en weet niet wat nu het bedrag is
Ook dat is weer afhankelijk van hoe de bibliotheek er uitkomt te zien. Heb je
daarvoor wel drie locaties nodig? En betaal ik dan meer geld voor het in stand
houden van de locatie of voor nieuwe andere werkzaamheden van de bibliotheek?
De bieb steeds meer een ontmoetingsplaats geworden, niet per se alle bezoekers
nemen een boek mee naar huis.
Op dit moment maak ik nog geen gebruik van de bibliotheek, maar in de
toerkomst misschien wel.
Weet niet wat het nu kost want ik ben geen lid

•
•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipLeidschendamVoorburg
Het Krantje
Sluiting van de bibliotheek
Toekomst van de bibliotheek
31 januari 2020 tot 10 februari 2020
4
284
5,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11 februari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Het Krantje.
Op 31-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 07-02-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
3,6

20%
10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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