
Enquête over de eventuele verhuizing van de bibliotheek 

van de Raadhuislaan naar het centrum  

 

De afgelopen maanden heeft de SP een nieuwe enquête gehouden over de eventuele 

verplaatsing van de bibliotheek van de Raadhuislaan naar het centrum. Werd de eerste 

enquête gehouden onder bewoners van verschillende Osse wijken, deze enquête werd 

gehouden onder de gebruikers van de bibliotheek. In totaal werden 216 gebruikers 

geënquêteerd. De ouderen (66+) zijn relatief oververtegenwoordigd.  Zij maken relatief vaak 

gebruik van de bibliotheek. De leeftijdsverdeling van de geënquêteerden was als volgt:  

12-20 jaar         18    9% 

21-40 jaar          44  20% 

41-65 jaar         81  37% 

66 jaar en ouder        73  34% 1 

Opvallend was de grote bereidheid om deel te nemen aan de enquête. De bibliotheek wordt 

beschouwd als een belangrijke voorziening. De gebruikers bleken ook goed op de hoogte van 

de discussie die speelt omtrent het al dan niet verhuizen van de bibliotheek.  

Uitslag van de enquête 

Vraag 1. Voldoet de huidige bibliotheek aan uw wensen?  

Ja        200  92% 

Nee          10    5% 

Geen mening            6    3% 

Conclusie 

Over het algemeen is men zeer tevreden over de bibliotheek. Men zwaait het personeel lof toe 

en de bibliotheek gaat mee met de tijd. Enkele opmerkingen worden gemaakt over het feit dat 

het te warm is (in de zomer) in de bibliotheek, het sanitair aan vernieuwing toe is, men een 

koffieruimte wil met persoonlijke bediening of meer privacy en de bibliotheek op maandag 

gesloten is.   

 

Vraag 2. Vindt u dat de bibliotheek zou moeten verhuizen naar het centrum?  

Ja          28  13% 

Nee        163  75% 

Geen mening         25  12% 

                                                           
1 In Oss is ongeveer 1 op de 6 personen ouder dan 65 jaar.  



Conclusie 

Driekwart van de ondervraagden ziet verhuizing van de bibliotheek niet zitten. Dit is in lijn 

met de uitslag van de eerdere wijkenquête die we hebben gehouden.2  

Vraag 3. De bibliotheek moet in het nieuwe gebouw in het centrum drie tot vier keer 

zoveel huur gaan betalen. Vindt u dat de verhuizing waard?  

Ja           14    6% 

Nee         187  87% 

Geen mening          15    7% 

Conclusie  

Als duidelijk wordt dat het verplaatsen van de bibliotheek veel extra geld kost stijgt het aantal 

tegenstemmers van 75% naar 87%. Dat heeft alles te maken met het feit dat velen twijfels 

hebben over de meerwaarde van het verplaatsen van de bibliotheek. Men twijfelt of het idee 

van de kruisbestuiving dat een bibliotheek meer mensen naar het centrum zal trekken ook echt 

werkt. Biebmensen zijn geen winkelend publiek en met een tas vol boeken ga je niet 

winkelen. Het is weggegooid geld en geldverspilling zijn veel gehoorde termen.  

 

Vraag 4. Bent u eventueel bereid meer contributie te gaan betalen voor het 

lidmaatschap?  

Ja          82  38% 

Nee        103  48% 

Geen mening          20    9% 

Niet van toepassing         11    5% 

Conclusie 

Over deze vraag zijn de meningen verdeeld. Dat komt omdat de meesten de bibliotheek niet 

willen missen en bereid zijn meer te betalen. Ze voelen zich voor het blok gezet want ze 

willen de bibliotheek niet kwijt. Men is overigens vooral bereid wat meer te betalen als het de 

kwaliteit en het aanbod verbetert, een hoge extra contributie vanwege de verhuizing stuit op 

veel weerstand.  

 

  

                                                           
2 Daar lag het percentage op 83%. 

 



Aanbevelingen  

Gezien de grote weerstand tegen de verplaatsing van de bibliotheek tegen hoge kosten is het 

raadzaam het scenario te onderzoeken en uit te werken waarbij de bibliotheek niet wordt 

verplaatst maar verbeterd. Dit kan op veel meer draagvlak rekenen onder de bevolking en de 

gebruikers van de bibliotheek. Het is niet uit te leggen aan de mensen dat het opknappen van 

de bibliotheek op de plek aan de Raadhuislaan niet door de politiek serieus wordt genomen en 

goed beoordeeld.  

  



 

Bijlage: bloemlezing van uitspraken gedaan door gebruikers van de bibliotheek.  

Tegenstanders (grote meerderheid) 

 ‘Er zijn kastelen die meer dan 100 jaar oud zijn.’ 

 ‘Niet verhuizen maar verbeteren.’ 

 ‘Waar de bibliotheek nu staat is het centrum.’ 

 ‘Het is weggegooid geld.’ 

 ‘Het geld kan beter worden besteed aan andere zaken. Het golfbad is een betere 

besteding.’  

 ‘Knap het hier op, het is een veel te duur plan.’  

 ‘De verhuizing gaat hoogstwaarschijnlijk ten koste van de collectie.’ ‘Dan ga ik e-

books lezen.’  

 ‘Wat goed is, is goed.’  

 ‘Dit is een plezierige bibliotheek. Ik kom speciaal uit Ravenstein.’ 

 ‘De combinatie nu met de muziekschool is goed.’ 

 ‘De combinatie met het stadsarchief en de Lievekamp is fijn, het is een ideale plek.’ 

 ‘Dit is een goede combinatie aan de fietsstraat; dan hoef je niet het centrum in.’ 

 ‘Ik wil wel meer contributie betalen voor verbetering van de collectie, niet voor 

verhuizing.’ 

 ‘Keuze tussen de bieb of de boterham? Dan wordt het de boterham.’ 

  ‘Die verplaatsing dat is een ondernemersverhaal.’ 

 ‘Voor wie is het goed? Voor de bieb of voor de centrumondernemers?’ 

 ‘Het failliet van de V&D mag geen reden zijn voor verhuizing.’ 

 ‘Vastgoedeigenaren hebben een dikke vinger in de pap.’ 

 ‘Geld uitgeven voor de hobby van een ander is niet goed.’ 

 ‘De zoveelste leegstand.’ 

 ‘Heeft geen nut, komt er een gat in de Raadhuislaan.’ 

 ‘Sunt die verhuizing.’ 

 ‘Ik geloof niet in kruisbestuiving.’  

 ‘Ik wil naar drukke stad, ik wil geen drukke bieb.’ 

 ‘Winkelpubliek is ander publiek dan bibliotheekpubliek.’ 

 ‘Je zou mensen de bieb uitjagen. Het is een onzalig plan en zonde van het gebouw.’ 

 ‘Het is juist fijn dat het niet in het centrum ligt.’ 

 ‘Het is geen trekkersfunctie in het centrum.’ 

 ‘Bieb en winkelen gaan niet samen.’ 

 ‘Mensen die van lezen houden, gaan niet uitgebreid shoppen.’ 

  ‘Met een tas vol boeken kan ik niet winkelen.’ 

 ‘Een pluim voor de medewerkers; de bieb gaat met de tijd mee.’ 

 ‘De kinderen vinden het prachtig in de bibliotheek.’ 

 ‘Er moet een koffiehoekje komen met persoonlijk contact in plaats van zelfbediening 

zoals in Heesch.’ 

  



Voorstanders (kleine minderheid) 

 Bij verhuizing mag de gebruikswaarde niet veranderen.  

 ‘Het centrum wordt levendiger en het geeft meer aanloop.’ 

 ‘Het is iets nieuws, fris, goed voor de stad en goed voor de ondernemers.’ 

 ‘Het is een leuk plan en een aanwinst voor het centrum.’ 

 ‘Nu ligt de bibliotheek te afgelegen.’ 

 ‘Het ligt centraler en er komen meer mensen.’ 

 ‘Een mooie bieb is een uithangbord voor toerisme.’ 

 ‘Veel gezelliger.’ ‘Ontmoetingscentrum.’ 

 ‘Combinatie met TBL is handig voor de leerlingen.’ 

 ‘Op de Raadhuislaan is het lastig oversteken.’ 

 ‘Dit gebouw is oud/wc’s niet goed.’  

  



 

 

 

 


