
             Lokaal een centrale rol 

De Bibliotheek in Heeze-Leende: 

Van Kostenpost tot Parel 



December 2013: Het Begin 
2 

 Bibliotheek bijna wegbezuinigd 

 Vrienden van de Bieb opgericht 

 Oppakken wat Bibliotheek de Kempen moest laten 

vallen i.v.m. bezuiniging, bijv. activiteiten in Boekenweek 

 Beïnvloeding politiek: geen verdere bezuiniging 

 Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst er uit? 

 

 



2014: Enkele Activiteiten 
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Heeze 70 jaar bevrijd 

Wim Daniels 



2015: Nieuwe Bibliotheekwet: 5 functies 
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 Warenhuis van kennis en informatie 
 boek, digitaal, persoonlijk 

 overheidsinformatie: jeugd, opvoeding, zorg, gezondheid 

 Centrum voor ontwikkeling en educatie 
 o.a. digitale vaardigheden, laaggeletterdheid, taalcafé 

 Inspiratiebron van lezen en literatuur 
 doorlopende leeslijn 0-18 jaar, toegang Kon. Bibliotheek 

 Encyclopedie van kunst en cultuur 
 lokale, provinciale cultuur, tentoonstelling, lezing, muziek 

 Podium voor ontmoeting en debat 
 onpartijdige ontmoetingsplaats, maatschappelijke thema’s 



Verbreding en Verdieping 
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 Doelstelling bibliotheek eigenlijk niet veranderd: 

 Iedereen moet de vaardigheden hebben om volledig in 

de samenleving te kunnen functioneren 

 Rapport Cohen: Bibliotheek naar 2025: 

 sociaal culturele marktplaats 

 niet alleen een culturele instelling, ook een sociale 

 inbedding in de lokale gemeenschap, vraaggericht 

 

 

 



De stadsbibliotheek 
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Amersfoort 



Toekomst Dorpsbibliotheek? 
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2015: Enkele Activiteiten 
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Dichter bij de natuur, i.s.m. IVN 

Week alfabetisering 



2016: Samen werken aan nieuwe visie 
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 Symposium o.l.v. Job Cohen over De Toekomst van 

de Dorpsbibliotheek in ‘t Perron 

 Stimulans voor nieuw beleid 

 Ontwikkeling Visie op de Nieuwe Bibliotheek samen 

met Gemeente en ‘t Perron 

 Met inbreng van sociaal-culturele organisaties en 

onderwijsinstellingen 

 Bespreking met alle gemeenteraadsfracties 

 10 okt.: gemeenteraad neemt unaniem de Visie aan 

 



2016: Symposium 
10 



2016: Symposium:  

Bibliotheek van de toekomst 
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2016-2017: De Nieuwe Bieb 

implementeren 
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 Lokale Bibliotheek-stichting 

 Bibliotheekwerk volgens wensen inwoners gemeente 

 Programma van eisen geformuleerd gebaseerd op 
visie-document 

 Op basis van antwoorden gekozen voor Bibliotheek 
Dommeldal 

 Overgang was gepland voor 1 jan. 2018 maar is 
vervroegd: 

 15 juli sluit Bibliotheek De Kempen 

 1 aug. gaat bibliotheek weer open door Dommeldal 

 

 



Cranendonck 

Lokale bestuursstructuur was: 
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Regionale bibliotheek 

organisatie 

Bibliotheek de Kempen 

Gemeente  

Heeze-Leende 

Bestuurs-

overeenkomst 

Valkenswaard 

Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel, Reusel 



Lokale bestuursstructuur is nu: 
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Regionale bibliotheek 

organisatie 

Bibliotheek Dommeldal 

Gemeente  

Heeze-Leende 
Stichting 

Bibliotheek 

Heeze-Leende 

opdracht 

advies Raad van Advies 

Andere 

activiteiten 

opdrachtgever 



Samengevat:  

Belangrijkste veranderingen 
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 Nieuwe wet heeft taak bibliotheek verbreed: 

 Informatie, educatie, lezen/literatuur, kunst/cultuur, 

ontmoeting/debat 

 Lokale aansturing van het bibliotheekwerk 

 Gemeente draagt Stichting Bibliotheek Heeze-Leende 

op het bibliotheekwerk uit te voeren   

 Groot deel wordt uitbesteed aan Bibliotheek 

Dommeldal 

 Ander deel wordt gedaan door Stichting Bibliotheek 

Heeze-Leende of uitbesteed aan anderen 

 



Wie doet wat? 
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Stichting Bibliotheek 

Heeze-Leende 

Stichting Vrienden 

 van de Bieb 

Bibliotheek 

Dommeldal 
Gemeente Opdrachtgever 

andere activiteiten 

Raad van 

Advies 

adviseren 

locale gemeenschap 
ondersteunen 

activiteiten 



Stichting Bibliotheek Heeze-Leende 
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 Ben Pollmann, voorzitter 

 Kees Smedema, secretaris 

 Jan Snoeijen, penningmeester 

 Aletty Braun, lid, o.a. PR 

 Enkele vacatures, o.a. 

 Lid belast met vrijwilligersbeleid 



Raad van Advies: Oren en Ogen 
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 Uitgenodigde organisaties: 

 Dorpsraden Leende en Sterksel 

 Zuidzorg (met name jeugdzorg) 

 Seniorenbelangen 

 ‘t Perron 

 IVN 

 Taalcafé 

 Cultuurcoach 

 Heemkundekring 

 Cordaad 

 Onderwijs instellingen: basisscholen, kinderopvangcentra 

 Energiecoöperatie 

 

 



Gemeenteraad: iedereen lid! 
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 Gemeenteraad steunt verbreding taak bibliotheek 

 Trekt consequenties: 

 Omdat de bibliotheek niet alleen meer over boeken 
gaat 

 Omdat de bibliotheek een centrum wil zijn van sociaal-
culturele en educatieve activiteiten voor alle inwoners 

 Waarom bestaat er dan nog een contributie? Alle 
inwoners zijn toch lid? 

 Motie aangenomen: iedereen lid, geen financiële 
belemmeringen 

 Consequenties worden onderzocht 

 



‘t Perron, Heeze 

Sandra de Haan  


