Bibliotheek Librije
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Uit het coalitieakkoord van de gemeente blijkt, dat de bibliotheek in Horst zal verhuizen van
Librije naar het Gasthoês.

1 Vind jij dit een goede ontwikkeling?
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: Daar kunnen we met zijn allen wel weer wat van vinden maar de beslissing is toch al
genomen, dus wat doet mijn mening er dan toe.. Bovendien heb ik begrepen dat de bieb op de
huidige lokatie nauwelijks betaalbaar is.
: Kom niet van horst en maak geen gebruik van bibliotheek
: Verschrikkelijk, jaren lang gevochten waar ze nu zitten. En dan weer verhuizen!
1: Als daarmee kosten kunnen worden bespaart, vind ik dat een goede ontwikkeling.
1: Als de bieb hierdoor betaalbaar blijft voor de gewone burger dan is het zelfs heel goed.
1: Als het allemaal te duur wordt , dus financieel niet haalbaar.
1: Als het een betere uitstraling krijgt, meer auto en fietsparkeerplaatsen en het centrumplan
aangepast is er in het gasthoes een Multi cultureel gebouw bestempeld word. gaat het goed
komen.
1: als het te duur is moet men zoeken naar alternatieven
1: Beter verplaatsen dan laten verdwijnen
1: Bibliotheek nu is lelijk en niet sfeervol, bibliotheek hoort bij de cultuur en daarom ook in het
nieuw te realiseren cultuurhuis.
1: De bieb had nooit daar moeten worden gesitueerd
1: doet men uit kostenbesparing
1: Goede centrale ligging,
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1: goedkoper denk ik
1: Het Gasthoes telt nog een aantal lege uren en ruimtes.
1: het word te duur
1: Huidig pand is veels te groot!
1: Indien dit een goedkopere locatie is prima. Misschien ka men dit combineren met een
ontmoetingsplek voor de ouderen uit de nieuwe wijk hof te berkel
1: Kosten huidige pand zijn te hoog. Mag echter niet leeg komen liggen! Eerst andere
bestemming vinden.
1: Ook al hadden ze dit beter direct kunnen doen ipv de dure ruimte in Librije te nemen. Maar
dan gaat het in ieder geval nu een besparing opleveren.
1: Prima, als t goedkoper is. Wel aanbod behouden!
1: wat gebeurt er met de Librije? Er liggen zalen en ruimte bij de Librije die nauwelijks gebruik
worden.
1: we mogen al blij zijn dat er een bibliotheek blijft. zorg dat de bibliotheek een echte vaste
plaats krijgt en maak op straat en in de media goed zichtbaar waar deze is.
2: Al weer extra kosten, de bibliotheken van Grubbenvorst en Sevenum moesten ook al
gesloten worden vanwege de dure Bib in Horst, wanneer houdt dit op?
2: als de bieb verdwijnt gaan er ook andere sociaal-gebonden bezigheden" het dorp uit,
"afsterven" noemen we dat met een gewoon woord. Maar dat kent het CDA helaas niet."
2: Belachelijk, kost weer een hoop geld!
2: betrouwbaarheid van de politiek staat ter discussie bij zo`n actie. Is er nagedacht of het
zinvol is om de Librije leeg te laten staan. Beter een alternatieve invulling aan gasthuis geven
2: Bieb had sowieso al niet in Librije geplaatst moeten worden maar nu het er is zo laten. Is
goed bereikbaar in centrum en is nu al zo veel geld aan uitgegeven, weer verhuizen zal weer
extra kosten met zich mee brengen.
2: De bibliotheek had beter in de Loevestraat kunnen blijven dat had heel veel geld gescheeld
en was ook een mooie locatie
2: De bibliotheek in Sevenum draaide goed. Waarom kan het hier niet?
2: De kosten voor het opnieuw inrichten, de verhuizing en het opnieuw indelen van Librije
kunnen beter besteed worden.
2: De veelvuldige verhuizingen van de bibiliotheek kosten steeds veel geld
2: De vestiging in de Librije heeft veel geld gekost. Die moest en zou daar indertijd komen. Nu
de bieb volledig is ingericht en gesettled deze weer verhuizen lijkt mij een enorme
kapitaalvernietiging.
2: Dit kost ook weer het nodige geld, geld dat er niet meer is.
2: Eerst een prachtig gebouw neer zetten en dan.... Leeg laten Staan? Laten ze er een crèche bij
maken,
2: eerst met veel gemeenschapsgeld iets moois neerzetten en dan afnemen, dat is politiek.
2: En dan weer voor 3 jaar zeker? Wat kost dit wel weer niet. Komt bij dat librije ook weer
bemand moet worden .Door wie, en tegen welke enorme prijs? Zinloos.
2: Er is een hoop heisa geweest voordat het gebouwd werd. Alle mogelijk voor argumenten
aangedragen en nu na enkele jaren weer weg. Weggegooid geld en slecht vooruitziend beleid.
En dit door dezelfde partijen.
2: Er is net een prachtig nieuw gebouw.
2: Er is nog niet zo lang geleden een nieuw pand voor gebouwd. Nu al verhuizen vind ik niet
logisch.
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2: Er zijn veel kosten gemaakt om de bieb in de librije te krijgen. Een verhuizing naar het
Gasthoes kost ook weer veel geld. Mijn voorstel zou zijn dat de bieb een kleinere opzet krijgt
(nu is het ook wel er ruim opgezet..). Minder leestafels, hogere kasten, smallere paden...). De
overige ruimte kan dan verhuurd worden aan anderen.
2: Gaat de bieb dus weg uit het centrum
2: Geldverspilling omdat ze net in een nieuw gebouw zitten na jaren in onzekerheid te hebben
gezeten. Laat nu eens wat meer rust brengen
2: Gezien het geld wat dit al gekost heeft, prestigeobject enz.......
2: hadden ze eerder kunnen verwachten. ze hadden daar nooit naar toe moeten gaan. het is
geld verspilling graag meerdere bibliotheken ook in de kleinere kernen en de bieb in Sevenum
terug
2: Het heeft 10 jaar geduurd voor de Librije groen licht kreeg. Ik vind dat de politiek het nu niet
kan maken om na 5 jaar de stekker er uit te trekken. Wellicht kan het kleiner en kan een deel
van de ruimte voor iets anders benut worden (ik begrijp huisvesting ambtenaren??)
2: het huidige pand was vanaf het begin veel te duur verhuizen brengt nog meer kosten mee.
daarom moesten bibliotheken in de kleine kernen sluiten schandalig. Deze dan ook maar sluiten
!!!!!!
2: Het huisvesten in de Librije heeft al veel geld gekost. Je kunt niet blijven verhuizen. Mensen
houden van een vaste plek waar ze heen kunnen gaan. Dat moet niet geregeld veranderen. Het
verandert toch al veel.
2: Het is schandalig dat hier over nagedacht wordt. Dit is een pracht locatie voor de bibliotheek,
en het vorige pand in de Loevestraat was ook geschikt. Waarschijnlijk zal de gemeente de
ruimte van de bibliotheek zelf willen gebruiken.
2: Het is toch schandalig dat er toentertijd zoveel geld gestoken is in de Librije, onder het mom
van het onderbrengen van de bibliotheek. M.n. de SP heeft toen aangegeven dat een
goedkopere mogelijkheid voorhanden was (toen het pand van AH, dat nog leeg stond en nog
geen bestemming had). Maar nee, het toenmalige college (dezelfde partijen als nu) moest dit
prestigeproject er door krijgen... Nu is het te duur (wat toen al duidelijk was). Bijkomende zaak:
de bewoners van de Groenwoudstraat hebben toentertijd geprotesteerd tegen de komst van
het veel te grote gebouw. Vergeefs, om dezelfde reden: prestige van het college van B&W. De
gang van zaken is schandalig!
2: Hier is sprake van het zoeken van een oplossing voor het ambtenaren apparaat ten koste van
de bibliotheek. Eeerder werd de bibliotheek misbruikt om de bouw van de huidige lokatie te
motiveren. Nu bekend maken is een voorbeeld van extreem kiezersbedrog. Het gaat Essentie
helemaal niet, het CDA nauwelijks en nu ook de PvdA niet om cultuur. Schaamteloos, zeker ook
van de wethouder. Integriteit is hier ver te zoeken.
2: hij moest zo nodig in Librije zijn, wat volgt er na t Gasthoes? daar willen ze een herberg in
maken!!!
2: Ik denk dat er goedkopere oplossingen zijn dan aanpassingen in t gasthoes. Bv leege
kantoor/winkelruimte huren. Dan blijf je ook flexibel. Maar de gemeente zit nu eenmaal met t
gasthoes in de maag en moet daar een nuttige functie voor vinden.
2: ik leen nooit boeken maar ik denk dat het Gasthoes meer toepasselijk.
2: ik vind het erg vreemd dat dit beslist gaatworden, de afspraak was toch in de librije? Of is dit
weer zo`n prestige kwestie, van kijk ons eens duur doen...bah
2: Ik vindt het vreemd dat in de kleinere kernen de bibliotheek gesloten moet worden omdat ze
te duur zijn en dan wel extra kosten maken in Horst zelf.
2: Is daarvoor zo`n duur gebouw neergezet? Regelrecht kapitaalsvernietiging.
2: Is een beetje vooruitdenken de gemeenteraad vreemd? Staat er net een nieuw gebouw moet
t alweer weg.
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2: Jarenlang hebben we op een nieuwe bieb moeten wachten. De politiek heeft voor dit pand
gekozen. Het is een prachtige locatie met veel licht. En nu zou de bieb weer ergens weggestopt
gaan worden in zo`n stoffig gebouw.
2: Jullie wisten van tevoren dat het niet haalbaar was, pand Coenders was perfect, beetje
hoogmoedwaanzin
2: Kapitaalvernietiging, weggegooid geld.
2: Knipperlicht operatie
2: kost alleen maar geld
2: Librije ligt centaler en is mooier/ uitnodigender
2: Men had eerst na moeten denken waar men de bieb wilde onderbrengen. Nu is er veel geld
weggegooid. Eeen veel te dure locatie. Bezint eer ge begint is hier wel van toepassing. Nu moet
er weer geld uit gegeven worden om de bieb te verhuizen.
2: Nu zit de bibliotheek in een mooie ruimte die in feite speciaal voor de bibliotheek gemaakt is.
Ok, de huurprijs is tamelijk hoog, maar het heeft wel uitstraling. Wat gaat er gebeuren met
Librije wanneer de bieb weg gaat? Komt er weer meer leegstand in Horst.
2: nu zitten ze toch op een perfecte locatie/ pand
2: omdat dit een super mooie locatie is. waarom weer veranderen??
2: pas een nieuwe bieb gebouwd en nu weer weg daar, geldverspilling vin d ik.
2: Schandalig geldverspilling, net nieuw pand en nu weer verhuizen
2: Schandalig. Destijds moest en zou deze knoepert er komen. Zijn er wel voldoende
parkeerplaatsen bij he Gasthoes, of ontdekt de politiek later dat er op parkeer gebied een
nieuw probleem is.
2: toen moest er perse een nieuw groot lomp gebouw in het centrum van Horst komen. Het
moest hoog zijn zodat de bieb betaalbaar was voor de gemeente. Is dat nu al anders? Kijken
men niet verder dan hoe lang hun neus is? Kapitaalvernietiging pur sang. Schandaal
2: Verhuizing kost gemeenschapsgeld!
2: Verkwisting van gemeenschaps geld.
2: Verspilling van uitgegeven en nieuw geld van de gemeenschap
2: Waarom verhuizen, deze bibliotheek lag op de juiste plek, vier treden en je was binnen. Bij
het Gasthoês moet je eerst 14 treden overwinnen, zo niet dan ook geen boek.
2: Waarom zijn dan de bibliotheek in Sevenum en Grubbenvorst dicht gegean???
2: wat te doen met dit dure pand? was dit niet al eerder te voorzien of speelden toen andere
belangen een rol?
2: Weer een kostenpost...
2: Wet niet wat de noodzaak is, mij lijkt dat je als in Horst (centrum) bent voor boodschapen
dat je dan doorloopt naar de librije loopt. Het Gasthoes daar rij je ff langs op de terugweg.
Mileu enzo. Buiten dit zie ik niet direct wat het Gasthoes heeft wat de Libreij niet heeft
2: zit er nog maar net, wat een onzin! pure geldverspillerij!!!
2: zwalkend beleid
3: Als de bieb er maar blijft ben ik tevreden.
3: Belachelijk dat er in Grubbenvorst geen bib meer is. Ik ben sinds de sluiting niet meer in de
bib geweest. Ik zeg mijn abonnement maar op. Wat slecht! In 1973 was er ook geen bib in
Grubbenvorst. Gaan we terug in de tijd??
3: ben na de sluiting in Sevenum bij panningen gegaan
3: De Librije is een mooie locatie, maar ook het gasthoes is erg centraal gelegen. Ik komt nooit
bij de bibliotheek in Horst, heb ook geen achtergrond informatie over de reden van de
verhuizing, dus kan ik hier niet echt een mening over geven.
3: De reden van de verhuizing is me niet bekend.
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3: Ga nooit naar de bieb
3: Had dat niet meteen gekund. Was je een hoop geld minder kwijt geweest
3: Hangt ervan, wat de nieuwe bestemming van de huidige bieb wordt
3: Heb hierover te weinig informatie.... Welke kosten dit met zich meebrengt... Wat gebeurd er
dan met de locatie de Librije. Wat mij enorm stoort is dat dit financiële plaatje nu pas naar
voren komt! (ze hebben 10 jaar gewacht op deze locatie).
3: Het behoud van de bibliotheek is het belangrijkst. De locatie is van minder belang.
3: Hier is blijkbaar veel te vroeg een beslissing genomen die waarschijnlijk al achterhaald was
toen het uitgevoerd is. Jammer, dure operatie.
3: Ik ga nooit naar de bibliotheek !
3: Ik ga nooit naar de bibliotheek en weet ook niet waar deze in Horst zit.
3: Ik heb geen idee wat de gedachte achter de verhuizing is. Persoonlijk zou ik het beter vinden
als de bibliotheek in het centrum gevestigd zou blijven.
3: Ik heb GEEN moeite met de huidige situatie; hoe `t wordt weet ik natuurlijk niet!
3: Ik heb wat dit betrefd geen belang bij de bibliotheek in Horst
3: Ik kan nog geen mening vormen daar de kosten van verplaatsen nog niet in beeld gebracht
zijn. Dat er gekeken word naar minder dure huisvesting voor de bieb vind ik een goede
ontwikkeling.
3: Ik vind de Librije geen fijne ruimte. Misschien dat nieuwe ruimte `rustiger` is. Maar jammer
van het 2 maal investeren van gemeenschapsgeld.
3: ik weet het niet want waar ze nu zitten is het toch prima. In het gasthoes moeten ze weer
eerst alles aan gaan passen.
3: Ik weet niet hoeveel mensen gebruik maken van de bieb. Daarom geen mening
3: Is toch helemaal niet zeker..!! Mogelijkheden worden toch eerst bekeken
3: kom er nooit, geen gevoel bij bieb
3: Lastig te beoordelen. Keuze van destijds.. blijkt nu te duur.. Volgens mij zitten ze vast aan een
huurcontract (maar dat weet ik niet zeker) dus kan de bieb net zo goed blijven..
3: Librije was al de grote misser. naar gasthuis vindt ik prima als de bieb in sevenum en
grubbenvorst ervoor terug kan komen
3: maak geen gebruik van de bibliotheek
3: Maakt me niet zoveel uit
3: wat gaat er dan met het huidige dure pand gebeuren?
3: Wat gebeurd er dan met Librije? Hoeveel kost dat en wat is dan de exploitatie?
3: Woon niet in Horst
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Stel: de bibliotheek wordt daadwerkelijk verhuist.

1.1 Vind jij dat er een betere locatie is?
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zo laten
Zie boven of in het gemeente huis en de ambtenaren naar een kantoorpand
waarom verplaatsen?
Waar ze nu zitten is mooi centraal met alle voorzieningen. Het belasten van de bibliotheek met
deze verandering voorkomt dat ze verder kunnen gaan op hun weg van modernisering en
rationalisering wat een geleidelijk proces is
waar ze nu zitten
waar ze nu zitten
waar ze nu is !!!!
waar ze nu is
Waar nu de bib is
waar het nu is
waar die nu is
Sevenum hier staat een mooi gebouw leeg.
Sevenum
Oude Nobertuskerk, is alles gelijkvloers en veel parkeer gelegenheid
oude locatie Librije
oude afres
onder de achterkant van de kerk zoals heel vroeger.
niet verhuizen
Loevestraat
Librije zelf
librije blijven
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Librije - huidige locatie
librije
Librije
Librije
librije
Librije
Librije
librije
librije
Librije
Librije
Libeije
laten waar het nu is waarom een nieuwe locatie zoeken als de huisvesting goed is. Weer een
dure ruimte die dan leeg komt te staan
Laten waar die is, eerst moest en zou die daar komen, nu zou ze weer weg moeten.....
In Sevenum ligt een ruim gebouw leeg!
in de winkelstraat
in de Librije blijven
in de librije, daar is bakken vol geld in gestoken en dan zouden ze nu weer verhuizen...beetje
geld weggooien vind ik
huidige locatie
huidige locatie
huidige locatie
huidige locatie
Huidige locatie
huidige locatie
huidige en oude situatie
huidige
huidige
huidige
huidige
Huidige
huidige
gemeentehuis
eigen dorp
dezelfde als waar ze nu is
dependance doolgaard
de Librije
de Librije
de huidige of weer terug in Sevenum
de huidige locatie, is daar speciaal voor ingericht!
de huidige locatie behouden
de huidige locatie
de huidige locate. duizenden euro gekost en voldoet prima.
de huidige
de huidige
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de huidige
de huidige
de huidige
de huidige
De huidige
de huidige
daar waar die nu is, samen met Grubbenvorst en Sevenum
bestaande locatie
blijven zitten
blijven waar die is
Blijf waar je zit en zoek een andere kostendekkende oplossing
blijven waar hij is
bestaande bieb
berkele heem is vrij vanaf 1 jan.2017
ze zitten prima bij de librije

1.2 Wat vind jij dat er dan in het pand Librije moet komen?
























zou het niet weten, zal de gemeente dan wel inkomen
zou het niet weten, zal lang leegstaan en verl geld kosten
Zie vraag 1.1
zal wel leegstand worden
woonruimte voor jongeren, bij voorkeur huur
woningen
woningen
Winkels of huizen
winkels
Winkels
Sushi restaurant
Sportgelegenheid, complete naschoolse opvang voor alle basisscholen in Horst
openbare discussieruimte voor actuele zaken horst
Ook een soort van educatiecentrum of informatiecentrum. Misschien een soort VVV, maar dan
groter. Of een kleine bioscoop is ook een optie.
Ontmoetingsruimte voor ouderen en jongeren
Ontmoetingsruimte
ontmoetingsplek
Ontmoetingsplaats ouderen, bezigheid. Centrale ligging
ontmoetingsplaats
om te beginnen moet - in dit geval - verhuist met een d: verhuisd. Als je bieb weg moet? Geen
idee
Niets wat de gemeente geld kost
misschien verzorgingshuis voor ambtenaren.
Misschien kan men daar een soort huiskamer maken waar mensen uit het verzorgingstehuis
samen met hun bezoek koffie kunnen gaan drinken. Zeker als Berkele Heem wordt afgebroken
valt er voor vel mensen een gelegenheid weg waar men samen naar toe kan gaan voor een
kopje koffie.
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Laagdrempelig restaurant
Kringloopwinkel
kleine winkeltjes bij elkaar
Kantoor Gemeente
Jongerensoos
Je mag blij zijn als er iemand voor te vinden is die een flinke prijs zal moeten betalen
In ieder geval niet de gemeente zelf.
In ieder geval geen gemeenteambtenaren, dan gaan zij maar in t Gasthoes zitten. Het zou dan
iiets//bedrijf moeten zijn wat zorgt dat de huuropbrengst voldoende is
in ieder geval geen ambtenaren
in elk geval niet nog meer gemeentepersoneel in het centrum van horst. Voorstel om meeste
gemeentepersoneel in buitengebied te plaatsen en alleen balie e.d. in centrum Horst.
Misschien kan dat in de Librije, kunnen we het hele gemeentehuis uit het centrum laten
verdwijnenIn elk geval iets openbaars, dus geen woningen
iig iets voor de gemeenschap en niet commercieel
Iets waar de bewoners in ieder geval niet teveel overlast van hebben.
Iets voor de gemeenschap
Iets met/over gezondheid
Iets met een openbare functie, geen winkel.
H&M
goedkope dierenwinkel
goede modewinkels
Gemeenteambtenaren
geen idee, in ieder geval geen ambtenaren, want dan hebben ze het weer `voor elkaar`
gaat daar niet weg
flex plekken voor startende ondernemers ondernemers
er is geen betere bestemming
Een dagbestedingscentrum
Dit wordt dan leegstaand en zo helpt de Gemeente zich zelf te verzieken,
dependance gemeente
De Biep gewoon laten waar ze is.
de bieb moet er blijven!
de bieb
de bibliotheek laten waar deze nu is. besteed de kosten van veerhuizing naar andere locatie
maar aan iets anders. b.v. extratje voor alle ouderen binnen de gemeente.
daar mag niets anders in dan de bibliotheek
clinics bv, kookshop, cultuur
C&A
bioscoop of supermarkt
Bioscoop (zal wel niet mogelijk zijn door te laag plafond) of Mediamarkt
Bijeeenkomstruimte waar mensen zelf hun actieviteit kunnen uitvoeren/oefenen
bieb
bibliotheek misschien in combinatie met v.v.v.?
bibliotheek
bibiliotheek
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bib
beschikbaar stellen voor lokale activiteiten.
Appartementen( betaalbare)
appartementen voor starters
appartementen
Als ze verhuizen dan is aanpassing aan het ambtenaren apparaat logisch. Dit is eerder al het
gaval geweest en deze nieuwe zwaai laat de zwakte van het CDA zien (steeds regeerder van de
coalities, om op langere termijn te denken. Daarmee laat het CDA zien een ramp te zijn voor
onze gemeente.
Aldi (verplaatsen)
afbreken die kolos
Aanloop/vraagpunt voor alles wat met decentralisatie te maken heeft

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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