BiebPanel onderzoek 2019 - Regulieronderzoek 2 - Gebouw en MFA - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken
Bibliotheek Meppel
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Andere verlichting, zachter, warmere kleuren. Ik vind het nu heel klinisch allemaal met al het wit. Zeer onlogische indeling van de
boeken ook.

1

De bibliotheek kan daar niet heel veel aan veranderen. Door mijn beperking ben ik erg gevoelig voor drukte en geluid. En veel geluid is
er in de bibliotheek. Zeker als er iets georganiseerd wordt voor kinderen. Daarnaast geven de nieuwe schoollokalen ook veel drukte en
rumoer. Ik kom dus alleen naar de bieb als er een gereserveerd boek voor mij klaarstaat.

1

een school met in de gangen boeken en deuren naar de klassen, een beetje hier, een beetje daar, beetje chaotisch. natuurlijk moet je
de ruimte samen delen, maar het is een beetje onrustig.

1

Er hoeft niets te veranderen. Prima bibliotheek zo!

1

Helaas wordt de bieb steeds kleiner en lawaaiiger!

1

het is goed zo

1

Het is prima zo. als ik een boek wil lenen, dan weet ik de bibliotheek te vinden. De service zijn goed. Ik moet er niet aan denken dat er
in Meppel geen bibliotheek meer zou zijn.

1

Het is prima zoals het is.

1

Ik heb geen behoefte langer te blijven dan noodzakelijk

1

ik kom er alleen voor boeken halen en brengen.

1

ik kom in de bieb voor boeken, verder niet

1

ik vind de koffiehoek heel ongemakkelijk. Wat is daar de bedoeling van? Leestafel? En dan knoeien met de koffie? Bijpraten? Moet je
dat koffie bestellen? Ik kom in de bibliotheek om zelf boeken te lenen of om af te spreken met een taalmaatje. In beide gevallen vind ik
die koffie hoek ongemakkelijk en niet nodig.

1

Ik vind de medewerkers niet heel vriendelijk. En de keuze in boeken is wat beperkt.

1

Ik vind de medewerkers tamelijk zuur en onvriendelijk. De sfeer van de ruimte vind ik ook niet echt plezierig: gedateerd en zo'n echte,
wat kille, ouderwetse schoolsfeer. Het assortiment aan boeken en dvd's is ook beperkt. Dus dat nodigt ook niet uit tot 'snuffelen'.

1

Ja het gebouw binnen is heel ongezellig

1

Jonge kinderen alleen op een bepaald tijdstip de bibliotheek laten bezoeken. Jankende, rennende, schreeuwende kinderen zijn met
grote regelmaat in de bibliotheek te vinden. De bibliotheek is tegenwoordig meer een kinder crèche geworden.

1

Meer bankjes waar je even lekker kunt gaan zitten lezen. Nu kun je vooral zitten in het café maar ik wil niet altijd geld uitgeven om even
te zitten.

1

meer boeken literatuur en interessantere tijdschriften. ik vind het nu ook niet overzichtelijk

1

Meer boeken, het is erg ingekrompen de laatste tijd

1

meer boeken!!!!!

1

Meer en meer diverse Engelse boeken op de plank. In mijn Meppel staan vooral detectives en romannetjes.

1

Meer ruimte voor boeken! De bieb is erg klein geworden.

1

meer sfeer, meer evenementen, koffiehoek vaker open en voor lagere prijs

1

Meer zitjes tussen de boekenkasten

1

Mss nog ruimere openingstijden

1

Niets. Het is prima zo.

1

Prima zoals het is.

1

Rustige persruimte met meer stilte.

1

stiller! de balie verder weg, geen telefoon gesprekken.

1

Stilte in acht nemen.

1

Vaker in de avond open, niet alleen op vrijdagavond. Zaterdag een uurtje langer open.

1

Voor mij is dat niet nodig, omdat ik meestal geen tijd heb voor langer verblijven in de bibliotheek.

1

wat stiller

1

zondag open

1

Bibliotheek Nijeveen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Gratis kopje koffie.
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Grotere keus in boeken en ruimere openingstijden.

1

Bibliotheek Emmen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Beneden nog iets meer zithoeken

1

De bieb is onlangs heringericht en ik vind het prima

1

DE bovenverdieping is wel erg basic.

1

De ligging en de parkeervoorzieningen (nu betaald) zouden beter mogen. De plaatsing van boeken en categorieën boeken is voor mij
niet duidelijk genoeg. Ook sluit het aanbod en de beschikbaarheid van boeken vaak niet aan bij wat ik zoek. Daarom reserveer ik nu
meestal boeken, steeds vaker ook vanuit andere bibliotheken uit de provincie. Ik ben zeer te spreken over de service en het
gebruiksgemak van het boeken kunnen reserveren. Ik zou misschien wel graag een lees- of boekenclub willen zien in en vanuit de
bibliotheek.
De voor mij interessante boeken en tijdschriften over techniek, computer en geschiedenis zijn grotendeels verdwenen.

1

1

Dichter bij mijn huis staan.

1

Door de aanpassing / verbouwing vind ik de bilbliotheek er helaas er niet leuker op geworden. Eerder bleef ik langer. Nu ga ik doms
zonder boek weer naar huis. Geen zin meer om te zoeken. Onoverzichtelijker, mindef sfeer.

1

Eigenlijk is het prima zoals het nu is,

1

Goed zoals het nu is

1

Het is een oude ruimte. Niet al te fris. Gelukkig is er een verhuizing op komst.

1

Het vinden van materialen blijft moeilijk, is de laatste jaren steeds onoverzichtelijker geworden.Het zoeken ontmoedigt en tegenwoordig
reserveer ik wat ik wil lenen. Na melding dat mijn reservering klaar staat, haal ik die op, en vertrek weer. Scheelt frustratie en veel
parkeertijd = parkeergeld.

1

Ik ben Taalvrijwilliger, dus ik kom er vrijwel elke week.

1

Ik vind de manier waarop de boeken zijn gecatalogiseerd onoverzichtelijk, dat nodigt niet echt uit.

1

Ik vind het eerlijk gezegd niet zo gemoedelijk, kan persoonlijk zijn

1

Ik vind het goed zo

1

Ik zou graag wat meer prettige zitgelegenheid willen bij de diverse boekafdelingen, zodat je even lekker kunt zitten om een boek door
te bekijken.

1

In het leescafe staan tafels in combinatie met 4 stoelen.Als ik met iemand samen de bibliotheek bezoek is een tafel met 2 stoelen
voldoende.....wanneer ik alleen kom maak ik maar van 1 stoel gebruik Kan in de opstelling wat meer variatie?

1

live muziek optredens

1

meer prive zitjes

1

Meer stilte op de 3e verdieping. Of in plaats van een grote zaal, waar ik me verloren voel, wat nisjes, zodat het wat knusser aanvoelt.
Mensen wijzen op mobiele telefoongebruik. Ik vind het bijzonder irritant als mensen een telefoongesprek voeren in de bibliotheek!!!

1

meer technische /wetenschappelijke tijdschriften aanbieden

1

Na de nodige veranderingen lijkt het me niet nodig weer opnieuw te veranderen.

1

Neen hoor, kom er vaak en soms blijf ik om koffie te drinken

1

niets

1

Niets, het is er prettig verblijven

1

niets, ik wil niet vaker komen, noch langer blijven

1

niets, misschien nog iets langere openingstijden

1

niks

1

Niks

1

Prima zo

1

vriendelijker en behuplzamer personeel

1

Zo is het goed

1

Zonde dat de bibliotheek is ingekrompen. Een stad als Emmen verdient een fatsoenlijke bibliotheek.

1

Zou het zo niet weten .

1

Zou het zo niet weten.

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
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
Ik zoek gewoon een boek op in de kast, registreer hem en ga weer. Ik weet inmiddels in welke kast de boeken staan die ik leuk vind.
Wat zou ik er nog meer moeten doen volgens jullie? Waarom willen jullie dat mensen langer blijven?

1

meer gemakkelijke zitruimte en tafel.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek in Klazienaveen zou parkeergelegenheid voor de deur moeten hebben. Ik ben slecht ter been, maar heb geen
invalidenpas en moet daardoor altijd snel naar binnen, boeken inleveren, reserveringen meenemen en zsm weer weg, omdat ik op
een plek sta, waar ik niet mag staan. Ik zet mijn auto nooit op de invalidenparkeerplekken, maar daarnaast, maar ik heb toch het gevoel
dat ik snel moet. Dit is eigenlijk het enige minpunt aan de prachtige bibliotheek die we in Klazienaveen hebben.

1

De medewerkers zijn aardig, maar ik kom ere alleen voor de boeken.. Voor mij dus niets.

1

Geen dingen plannen waardoor je op je tenen moet lopen, zoals kleuteruurtjes en lezingen onder openingstijden

1

Gezelliger sfeertje en goede werkplekken.

1

ik ga meestal in Zuidlaren naar de bieb omdat ik daar werk, de collectie vind ik wat klein, zeker de informatieve boeken, maar je kunt ze
wel makkelijk bestellen. In Emmen waar ik woon kom ik nooit meer, ik vind het lastig en duur met parkeren. Met mooi weer ga ik wel
op de fiets, maar dan ben ik zo 1,5 uur kwijt. De bieb zou wat mij betreft uit het centrum van Emmen weg kunnen maar wel centraal in
Emmen blijven. De mensen gaan ook steeds minder winkelen dus wordt een bezoek aan de bibliotheek daar ook minder mee
gecombineerd

1

Ik kom er nooit; leen alleen digitaal.

1

Meer parkeerplaatsen. Het nodigt gewoon niet uit

1

minder kabaal van kinderen die duidelijk niets in de bieb hebben te zoeken. de rest is natuurlijk welkom. Gebouw is door de constructie
ook niet echt geluiddempend!

1

niets, ik leen alleen boeken en lees ze thuis

1

parkeerplekken vlakbij de bibliotheek. Je moet nu echt een heel eind lopen om er te komen en als je slecht ter been bent, wordt dat
steeds moeilijker

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
de vestiging is klein met een kleine collectie. De dames zijn enorm vriendelijk en behulpzaam, dat maakt dat ik er graag kom.Ik bestel
alles via internet en kom alleen om af te halen en in te leveren.

1

Hoogeveen Centrale
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Betere koffie, mogelijkheid om te lunchen. Iets doen aan de akoestiek, nu hoor je geluiden vanuit de andere kant van de bibliotheek.

1

creëer een stiltecoupé voor hen die zich willen concentreren

1

Dat je er bv koffie enz kunt krijgen

1

De bibliotheek mag wel wat rustiger worden; geen kinderspeelplaats. Ook het aantal uitleen afhandelingspunten mag groter worden.
De bibliotheek hoeft geen museum te zijn. De kerntaken moeten het belangrijkst blijven.

1

Een dependance openen. Ik woon in de andere kant van de stad.

1

Gewoon zo door blijven gaan.!!

1

Gezien mijn leeftijd en mobiliteit kom ik niet zo vaak in de bibliotheek als ik wel zou willen.

1

Het is best een grote open ruimte. Wel met kleine hoekjes, maar daar hangt vaak luidruchtige jeugd rond.

1

Ik ga naar een bieb om een boek te lenen en verder niet.

1

Ik kom er geregeld als ik mijn boeken uit heb. Maar ik blijf er niet langer

1

Ik vind het prima zo. Mogelijk zou er meer aandacht besteed kunnen worden aan hulp aan senioren wat betreft het gebruik van de pc
etc. Iedereen wordt steeds meer gedwongen om alles online te doen en voor sommigen is dat nog wel een obstakel...

1

Ik zou het niet weten, wat ik zoek vind ik in de Bibliotheek

1
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Koffie hoekje misschien? Hier en daar een plekje om even een boek of tijdschrift in te zien, nu moet je soms een eind lopen om een
stukje in een boek te lezen om te zien of het iets voor je is . Bij de tijdschriften neem je een computer in beslag als die ene stoel bezet is

1

Langere openingstijden

1

meer activiteiten doen en dat beter communiceren

1

Meer bibliotheek minder buurthuis cq museum. Momenteel komt de bib rommelig over. Een koffiehoek met een barista zou wel
aantrekkelijk zijn.

1

Meer rust, door minder drukte van de ‘open’ kinderafdeling

1

Meer stopcontacten. Tafels die wat meer verspreid zijn over de bibliotheek. Ik houd niet zo van met z'n allen op een kluitje zitten.

1

Misschien meer exemplaren van de dagelijkse kranten in voorraad. (irritant als iemand net die krant leest, die jij zou willen lezen.) Maar
eerlijk gezegd weet ik niet of ik vaker naar de bibliotheek zou gaan.

1

N.v.t.

1

niets

1

Niets

1

Niets dus, want ik vind het echt prima zo, zeer aangenaam, voel me ontzettend thuis. Vaker te gaan of langer blijven heb ik geen
behoefte aan. Zoals het nu gaat is het helemaal voldoende en past prima in mijn tijdschema.

1

Niets, ik ben niet de type om lang in de bibliotheek te blijven.

1

Niets, ik ben tevreden zo.

1

Prettige leesruimte(s)

1

soort van een café in de bieb plaatsen

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat zou de bibliotheek voor u moeten veranderen zodat u vaker komt, langer blijft of uw bezoek aangenamer wordt?
Aantal keer
genoemd
Aantrekkelijker thee en koffie hoek

1

Altijd de zondagmiddagen geopend zijn

1

Betaald parkeren om de bibliotheek te bezoeken, is en blijft een belemmerjng om vaker te gaan en langer te blijven.

1

Boeken zouden gemakkelijker te vinden zijn als ze alfabetisch op auteur staan dan op (on)duidelijke groepen.

1

Dat ik een boek kan vinden als ik het zoek.

1

De bibliotheek is te ver weg van mijn huis. Met de auto moet ik parkkeerkosten betalen en dat vind te prijzig.

1

De logica anders indelen. Je moet nu eerst voorbij veel boeken en het ophaalpunt van reserveringen voordat je de boeken kunt
inleveren. Even snel boeken inleveren is er niet bij. Ik zou eerst het inleverpunt doen, met daarbij op een uitnodigende manier nieuwe
boeken. Dan het ophaalpunt van reserveringen en boeken uitlenen. Ook snap ik de indeling niet altijd qua boeken, je kunt boeken op
verschillende punten zoeken, maar soms is het niet duidelijk onder welk thema een boek valt. De afdeling Engelse boeken vind ik ook
eg mager en stimuleert de jeugd ook niet om heen te gaan.

1

Duidelijker in communicatie

1

Een koffie-/thee-automaat in elk geval.

1

Een logische opstelling van de boeken. Nu blijf je zoeken . Als je al personeel ziet om te vragen, komt het boek niet boven water. Nu
ruil ik geregeld boeken binnen de vriendenkring.

1

een meer cafe achtige omgeving

1

Een vestiging in de buurt. Andere opstelling van de aangeboden boeken. Niet meer overal boeken, maar gewoon in de stellingen.

1

Eigenlijk kan ik zo niks bedenken, het is al heel warm en uitnodigend allemaal. Aangenaam idem.

1

Eigenlijk niets, want ik kon er om boeken uit te zoeken en dat duurt meestal niet zo heel lang.

1

Er een soort restaurantje bijdoen met lekkere koffie

1

Er is een bar maar die is niet altijd geopend, het zou fijn zijn als die vaker open is zodat je een kop thee kunt drinken in de leeshoek.

1

Ga zo door

1

Geen idee, ben heel tevreden

1

geen mening

1

Gezelliger maken, oogt vrij zakelijk nu

1

Het geschreeuw van kinderen beperken.

1
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het is aangenaam in de bibliotheek. soms zit ik wat tijdschriften te lezen in het leesgedeelte. daar is het meestal wel rustig, maar soms
zitten er mensen te praten. ik weet niet of dat de bedoeling is. ik weet ook niet of er ergens staat dat het in het leesgedeelte stil moet
zijn. soms ga ik ergens anders zitten, niet een leesgedeelte, maar wél rustig.

1

Het is meer dan prima zo!

1

Het is prima zo

1

Het zoeken naar een boek vind ik lastig. Nu reserveer ik het thuis en ga het ophalen. Dit is niet uitnodigend om langer te blijven

1

Ik hoef alleen maar een boek te lenen

1

Ik kom er al minstens 2x per week. Langer blijven hoef ik niet

1

ik kom er al wekelijks

1

Ik kom om boeken terug te brengen of te leen, heb geen behoefte om langer te blijven

1

Ik vi d het prima zo, ik zoekmeen boek uit,lees soms in een tijdschrift eg ga weer.

1

Ik vind de workshops erg leuk. Dit soort evenement mag van mij vaker.

1

Ik vind het een prima bieb, met overal plekjes om privé te zitten

1

Ik vind het goed zo als het nu is. Heb geen tips.

1

Ik woon buiten, heb geen behoefte aan langer verblijf.

1

koffie/theevoorzieningen uitbreiden. ook zomers op zondag open

1

Meer leesplekken

1

Meer medewerkers

1

Meer rust aanbrengen en meer duidelijkheid waar ik wat kan vinden. Ik vind de bibliotheek groot en onoverzichtelijk.

1

Meer sfeer. Ook het plekje waar jentijdschriften kunt lezen of zelf aan het werk kan gaan mag van mij wel iets gezelliger zodat het
uitnodigd om daar even te gaan zitten.

1

Minder lawaai vanuit de rest van het gebouw, gratis parkeren voor auto (fietsen kan niet ivm medische klachten). Eigenlijk vindt ik dit
geen fijne ruimte, kom graag in Beilen. Kleinschaliger en daardoor toegankelijke. Gemakkelijker alles te vinden

1

Nee, ik vind het een heel prettige plek

1

niet zo ver weg zijn :-) nee verder ben ik heel tevreden. zou fijn zijn als het kinderteeveetje het weer doet.

1

Niets

3

niets !!! er is meer dan genoeg voor iedereen

1

Niets Goed zo

1

Niets, ik kom er om boeken te lenen

1

Niets, is prima

1

niets.

1

Niets. Het is een fijne bieb. Ik kom er dan ook graag

1

Nog toegankelijker voor rolstoelen

1

Nvt

1

Ook vestigingen openen in de wijken in Assen, zoals in Marsdijk. Verder het parkeertarief van de parkeergarage verlagen.

1

op zich niets

1

Uitstekend zo :)

1

Vestiging Smilde waar ik nu vaak kom heeft beperkte openingstijden. Dus dat is soms lastig.

1

Voor mij niets, ik heb gewoon weinig tijd ervoor. Ik ben niet de doelgroep

1

Wat kleine tafels met licht voor de sfeer en rustige muziek

1

Weer een A3-kopieermachine aanschaffen. A4 kan ik op mijn huisprinter ook maken.

1

Weer een muziekcollectie aanleggen, of makkelijker beschikbaar maken. Meer huiselijke uitstraling

1

weet ik niet

1

Weinig personeel om info te kunnen krijgen.

1

Zo is het goed.

1

Bibliotheek Emmen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Ik vind het jammer dat er geen fietsenrek voor de bibliotheek is. Nu staan fietsen pal voor het raam.

1

meerdere locaties, zodat het ook in de wijken en dorpen een ontmoetingsplek kan worden.

1

Bibliotheek Klazienaveen
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Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Grotere collectie in emmerhout

1

Hoogeveen Centrale
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Dichter bij mijn Woonadres

1

Het is voor mij toch wel ver. Ik mis de Bieb hier in “de weide” heeel erg.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de locatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Betere controle op de verlichtingspalen van de pannekoekbox tot de ingang

1

Bibliotheek in de wijken

1

Bieb dichtbij

1

Een vestiging openen in de wijk Marsdijk.

1

Gratis parkeer gelegenheid

1

gratis parkeergelegenheid voor de bieb, helaas is het ver weg en moeten we met de auto en dat is duur parkeren. verder is alles
PRIMA !!!

1

Gratis parkeren

1

Het zou mooi zijn als de bibliotheek ook weer in de wijk komt

1

Ik mis de lokatie in Peelo, die is voor mij dichterbij

1

Is niet gratis parkeren. Wanneer het 1ste uur gratis was zou ik vaker gaan.

1

Meer gratis parkeermogelijkheid. Bijv. 1 uur gratis parkeren bij bezoek bibliotheek.

1

meer ruimte om mijn fiets neer te zetten

1

Met fiets naar ingang ivm handicap

1

ook op een andere locatie boeken kunnen lenen, i.p.v. alleen maar in de binnenstad

1

Toegankelijke tijdschriftenhoek en zware meubelen niet ervoor plaatsen

1

Toegankelijker fietsenrekken

1

Veiligheid op de fiets. Je moet een drukke straat oversteken voordatje de fietstenstalling kunt bereiken. Een duidelijke route zou ik
prettig vinden. Vooral voor kinderen.

1

Vind het nog steeds heel jammer dat de kleine filialen er niet meer zijn

1

Bibliotheek Meppel
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Abonnementen op b.v antobladen en b.v. beleggersbelangen. Mis deze echt. Nu veel softe zingevingsbladen.

1

De boeken mogen wat mij betreft op alfabetische volgorde in de kasten staan en niet ook los op planken er boven en op aparte tafels.
Als je een bepaald boek zoekt, kan het zijn dat het er wel is,maar ergens anders ligt waar je het niet verwacht. De andere kant is wel
dat het natuurlijk wel weer gezelligheid uitstraalt als er hier en daar wat uitgestalt ligt, maar van mij zou dat iets minder mogen.

1

een minder schoolse inrichting, wat moderner en warmer.

1

meer evenementen voor interactie en koffiehoek vaker open en voordeliger

1

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

1

Bibliotheek Emmen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Alle boeken met de rug naar voren en niet bovenin neergezet met voorkant naar voren

1

alle romans weer op alfabet en niet op genre.

1
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Het gebruik van mobiele telefoons verbieden

1

Bibliotheek Klazienaveen
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Ik kom er nooit, dus geen idee.

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
grotere collectie (dus grotere ruimte)

1

Hoogeveen Centrale
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Een koffiehoek met goede, geen automatenkoffie

1

Een onderdeel "literatuur" met boeken van bijv. Nederlandse schrijvers die je "gelezen moet hebben", net zoiets als vroeger je
boekenlijsten op school. Geeft misschien discussie over wat literatuur is, maar zou wel makkelijk zijn.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat zou de bibliotheek voor u kunnen verbeteren op het gebied van de inrichting en sfeer? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
de trap naar de boven afdeling is door de brede treden wat moeizaam te begaan als je wat ouder bent en ook nog niet met de lift wilt

1

fietsen stalling zonder hoofd stoters, meer ruimte

1

Geen zware stoelen of pallets plaatsen net voor een kast

1

Juist een minder moderne inrichting. En meer bezoekers, want er is meestal bijna niemand en dat is niet gezellig...

1

Nauwkeuriger ordenen

1

Veel boeken staan te laag. Heel lastig voor ouderen.

1

Bibliotheek Meppel
Ik heb behoefte aan een andere horecavoorziening, namelijk...
Aantal keer
genoemd
een watertappunt

1

omdat ik er eigenlijk alleen kom om een reservering op te halen. Moet ik op de taxi wachten dan is het fijn dat ik wat te drinken kan
kopen.

1

Bibliotheek Emmen
Ik heb behoefte aan een andere horecavoorziening, namelijk...
Aantal keer
genoemd
ik heb dit aangeklikt om te kunnen zeggen dat ik tevreden ben met de huidige situartie en dus niet iets anders wil. Er was geen
mogelijkheid die keuze te maken.

1

Modernere uitstraling zodat het uitnodigt

1

Voor het sociale aspect zou een kleine horecavoorziening op de begane grond veel prettiger zijn.

1

zoals het nu is, met toevoeging van havermelk

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Ik heb behoefte aan een andere horecavoorziening, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Precies goed zoals het is

1

Vaker geopend

1

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

1

Diverse

2

Drentecollege, kinderopvang, muziekschool, NT2 onderwijs

1

Geen idee welke organisaties.

1

Hiervan niet goed op de hoogte

1

Ik weet niet hoe het zit, maar de plataan, spelo-theek en dagopvang ouderen, stichting welzijn zitten er ook bij in

1

kaarten, muziekles,

1

kan ik zo niet specificeren

1

meerdere culturele en sociale organisaties

1

Meerdere organisaties. Ik weet niet precies wat.

1

met de Plataan cultureel centrum

1

Multi-cultureel centrum

1

Muziekschool en welzijnsorganisaties

1

Muziekschool, NT2-school

1

muziekschool, ouderenopvang

1

muziekschool, ouderenzaal, Drente college

1

Muziekschool, school, scala, speelgoeduitleen

1

Naobuur

1

o.a. Basisschool, muziekschool

1

o.a. drenthe college, stichting Welzijn Mensenwerk, een basisschool, een muziekschool, creatief centrum

1

o.a. Scala, ouderenwerk, Drenthe College en kinderopvang

1

o.a.spelotheek

1

Oa welzijnsorganisaties

1

Onderwijs

1

Onderwijs en scala en spelotheek

1

ouderenzorg, muziekschool en basischool

1

Plataan

2

Plataan (welzijn)

1

scala

1

Scala en nog een aantal

1

Scala, school

1

scala, speel-o-theek, Drenthe College, Welzijn Mensenwerk

1

Scala. St welzijn ouderen, speelotheek

1

school en ouderenvoorziening

1

school, dagopvang, school. spelotheek

1

school, speelotheek, scala

1

School, spelotheek muziekschool

1

school, spelotheek, ed.

1

School. Ouderen ontmoetingsplek

1

senioren, school, cursussen schilderen enz

1

Speelotheek en andere organisatie

1

van alles en nog wat

1

Bibliotheek Emmen
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
de kunstbeweging
De Kunstbeweging.

1
Het Gilde(ik weet niet of dit nog steeds zo is)

1

het Gilde, Taalpunt

1

het gilde, taalpunt, ....

1

is me even ontschoten

1

juridisch loket en nog een of twee andere organisaties. Ik weet zo niet welke.

1

Kunstbeweging

1

taalmaatje, volksuniversiteit

1

Taalpunt en Vrijwilligerspunt Het Gilde

1

Volksuniversiteit; centrum kunst en cultuur

1
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Bibliotheek Emmer-Compascuum
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
kinderopvang, gemeentewinkel, en nog andere activiiteiten

1

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

2

iets met kunst?

1

School

1

school vo

1

School.

1

Hoogeveen Centrale
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Bijv. Maatschappelijk werk

1

De verhalenwerf. Ontdekhoek. Wellicht zijn dit onderdelen van dezelfde organisatie.

1

Een museale collectie

1

een museum

1

iets met allochtonen (weet niet hoe het heet) en Seniorweb, verder weet ik niet

1

museum

1

Museum

3

Museum 5000 morgen

1

museum, en wellicht nog meer

1

plaatselijk museum

1

taalhuis

1

Zorginstelling, appartementen

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Ja, mijn bibliotheek deelt het gebouw met een andere organisatie(s), namelijk….
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek. Theater. Kunstuitleen

1

Bios, concertruimte

1

Bios, theater, kunst

1

Bioscoop

1

bioscoop & theater

1

bioscoop e.a. bedrijven

1

Bioscoop en schouwburg

1

bioscoop en theater

3

Bioscoop en theater

6

Bioscoop en Theater

1

Bioscoop en theater, is 1 organisatie met bibliotheek

1

Bioscoop en theather

1

Bioscoop etc

1

Bioscoop Teater

1

bioscoop theater

1

Bioscoop theater

1

Bioscoop Theater

1

Bioscoop, kunsttaal en schouwburg

1

Bioscoop, kunstuitleen en theater.

1

bioscoop, theater

2

Bioscoop, theater

3

Bioscoop, theater iets met kunst en cultuur en div andere activiteiten waar ik wel eens over lees

1
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bioscoop, theater, bank, parkeergarage

1

Bioscoop, theater, expositieruimte

1

Bioscoop,theater,kunst en een bank

1

Bioskoop, theater

1

Dagblad van het Noorden, Bioscoop, Theater, Kunstuitleen

1

De bioscoop en het theater (samen DNK).

1

de Nieuwe kolk

1

De nieuwe Kolk

1

De Nieuwe Kolk

1

de nieuwe kolk (bioscoop, theater)

1

Diverse organisaties

1

dnk

1

Dnk

2

DNK

1

DNK Assen

1

dnk bioscoop en schouwburg

1

Gemeente

1

Het theater en de bioscoop

1

Het theater en de bioscoop (vallen onder dezelfde naam, namelijk De Nieuwe Kolk)

1

Het theater en de bioscoop. En KinK, onderdeel van Drents Museum

1

kunstorganisatie, theater

1

Kunstuitleen, biblionet, theater, bioscoop, taallessen

1

nieuwe kolk

1

o.a. theater, tentoonstellingsruimte en bioscoop

1

Rabo bank

1

schouwburg en bioscoop

1

Schouwburg en bioscoop

1

schouwburg, bioscopen

1

theater

1

theater en bioscoop

4

Theater en bioscoop

9

theater en bioscoop en andere organisaties

1

Theater en Film

1

theater, bibliotheek,expositie ruimte

1

theater, bioscoop

1

Theater, bioscoop

2

Theater, bioscoop en nog meer instanties

1

Theater, bioscoop, congresruimtes

1

theater, bioscoop, kunstencentrum

1

Theater, bioscoop, Taolhuus

1

theater, bioscoop.

1

Theater, PBC, ABNAMRO, bioscoop en nog een aantal organisaties

1

theater, tentoonstellingsruimte (bijna wegbezuinigd)

1

theater; bioscoop

1

Theater. Bioscoop

1

theater/bioscoop

1

Bibliotheek Meppel
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
de plataan

1

dorpshuis

1

Mfa de Plataan

1

Muziekschool en nog wat dingen

1

Muziekschool, ouderenorganisaties, school ed

1

onderwijs en ouderenzorg

1

School en ouderenzorg?

1

Skala

1
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Bibliotheek Nijeveen
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Dorpshuis

1

Het dorpshuis van Nijeveen

1

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

1

o.a het gilde

1

o.a. Het Gilde

1

Taalpunt

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
multifunctioneel centrum De Deele

1

Bibliotheek Klazienaveen
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Dorpsgebouw t Schienvat

1

Esdal College

1

Het Esdal College

1

Met een school

1

Middelbare school

1

School

4

Hoogeveen Centrale
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
De ontdekhoek

1

Museum

1

Museum 5000 Morgen, maar ook Digitale scholing en Taalschool, tevens de Volksuniversiteit

1

museum Hoogeveen

1

Verhalenwerf.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Ja, mijn bibliotheek zit in het gebouw van een andere organisatie, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Bioscoop

1

bioscoop en theater

1

Bioscoop en theater

1

bioscoop, theater

2

Dkn

1

dnk

1

Dnk

1

DNK

1

Film ,etc

1

O.a. Taalhuis, theater en bioscoop

1

Theater

2

THEATER & BIOSCOOP

1
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theater en bioscoop

1

Theater en bioscoop

2

Theater en Bioscoop

1

theater en Biosschoop

1

Bibliotheek Meppel
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
Centaal. Meerdere dingen te bezoeken

1

Combi van bezoek aan de andere organisatie, korte lijn

1

Combineren afspraken als openingstijden op elkaar af te stemmen

1

Dat je tijdens (muziek) lessen van de kinderen naar de bieb kan, ideaal ook net kleinere kinderen.

1

De financiële lasten worden verdeeld. Het ziet er gezellig uit als er mensen zitten te scrabbelen o.i.d.

1

delen van gemeeschappelijke voorzieningen, veel aanloop

1

Een voordeel is dat de bibliotheek wel een aparte ruimte heeft in het grote geheel. Zo blijft de identiteit gewaarborgd. De toegang is
denk ik voor velen laagdrempeliger.

1

geen

6

Geen

2

Geen.

1

Gemakkelijke toegankelijkheid diverse organisaties Gemakkelijk een kijkje nemen bij andere organisaties

1

gezelliger

1

Interessant

1

Je kan bezoeken combineren

1

Kosten delen.

1

kruisbestuiving van aanbod activiteiten

1

Lagere kosten

1

Lagere kosten, handig voor mensen die naar meerdere dingen tegelijk gaan. Overlap met organisaties, kunnen elkaar versterken etc.

1

Lagere kosten. Meer toeloop.

1

meer aanloop en diversiteit

1

Niet

1

niets

1

Op dit moment geen. Ik maak geen gebruik van de andere instanties en functies van het gebouw.

1

Samenwerking met andere organisaties Kostenbesparing

1

Voor mij geen voor- of nadelen. Voor NT2-leerlingen prettig dat computers en boeken aanwezig zijn.

1

voor mij persoonlijk niet

1

Voordelen voor anderen zie ik wel; zij kunnen gemakkelijk naar de bieb. Ik zie geen voordelen voor mezelf.

1

wisselwerking en contacten

1

zal goedkoperzijn, dan afzonderlijke gebouwen. het is ook gezelliger, om andere mensen te ontmoeten.

1

Bibliotheek Nijeveen
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
Goedkoper

1

Bibliotheek Emmen
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 bijelkaar

1

Cultuur hoort wel bij elkaar, kan elkaar versterken

1

Effectief samen optrekken. Efficiënt qua huisvesting

1

geen

1

Geen

1

Ik kan als taalvrijwilliger taalles geven in de bibliotheek. Verder maak ik geen extra gebruik van deze voorziening.

1

kun je indien nodig zaken combineren

1

Symbiose.

1

Voor mij persoonlijk geen voordelen.

1
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Bibliotheek Emmer-Compascuum
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 bewoners in de flat erboven hoeven de deur niet uit om een boek te lenen. Er is volgens mij geen enkele samenwerking of
afstemming met de andere gebruikers van het gebouw. Dat is wel jammer. Het is een buurthuis en een gemeentewinkel. Maar als ik
een poster of flyer over de galerie in Emmer-Compascuum heb, kan ik die nergens kwijt in het hele gebeuren in De Deele. Terwijl dit
volgens mij de plek bij uitstek zou zijn voor wat cultuuraanbod.

1

Bibliotheek Klazienaveen
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
Een mooie, nieuwe bibliotheek.

1

gebruik maken van elkaars kunde

1

Geen

4

Geen voordelen

1

Goedkoper. Kinderen kunnen makkelijker lezen

1

het maakt mij niet uit ik kom voor de boeken

1

Ik denk voordeliger kunnen de kinderen er ook zo heen

1

Voor mij niets, maar voor anderen wel. Kunnen ze dingen combineren.

1

Hoogeveen Centrale
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
Besparing op kosten

1

geen

1

Geen. Ik vind het rommelig

1

Heb ik niet kunnen ontdekken. Ik maak soms wel eens gebruik van Seniorweb, maar dat zou ik ook doen als die organisatie ergens
anders was.

1

Ik denk kostenbesparing, minder contributie of geen contributie verhoging

1

Ik heb er persoonlijk geen voordeel van

1

Is prima

1

Je kunt mooi een stuk historie beleven van de woonplaats wat betreft het Museum

1

Je merkt daar eigenlijk niets van en dat is wel fijn

1

Komen meer mensen

1

Leuk om dingen te zien

1

Samenwerking

1

spontane aanloop naar het museum deel

1

Stook- en Verlichtingskosten delen. Grotere bekendheid van de verschillende onderdelen.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
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
even kijken naar het theateraanbod en de tentoonstelling

1

Alle culturele activiteiten op een plek, dus je kunt overal heen en overal informatie over krijgen.

1

Alles bijeen

1

Alles in 1

1

Alles onder één dak

1

Alles onder een dak op cultureel gebied

1

Alles onder één dak, efficiëntie, samenwerking biedt ook voordeel voor gebruikers, levendigheid binnen het gebouw. En de
complimenten voor de gemeenschappelijke directeur!

1

Alles past bij elkaar, waar mensen graag samen komen

1

Alles zit dicht bij elkaar en vult elkaar aan.

1

bekend terrein.

1

Betere voorzieningen

1
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Bioscoop bezoek combineren met krantje lezen in bieb bijv.

1

Bioscoop en theater.

1

bredere openingstijden

1

Combineren van activiteiten

1

combineren van bezoek

1

Compleet cultuurcentrum

1

dat alles in één gebouw zit

1

Dat er daardoor heel veel parkeergelegenheid is.

1

De bieb zit in het zelfde gebouw dan de bioscoop en theater. Je ziet dan ook vaker wat er draaid en speelt.

1

de informatiebalie is vaak open. als je naar de film gaat kun je ook even boeken terugbrengen

1

De open verbinding met de rest van het gebouw maakt de bezoekers aan de andere organisaties wel bewust en misschien
nieuwsgierig naar de bibliotheek.

1

deel je de kosten maar heb je ook combitickets

1

Denk dat de exploitatie van het gebouw beter zijn

1

dichtbij parkeren mooie grote entree voor bieb, theater en bios

1

Die zie ik zo niet

1

een centra-al gebouw waar je voor meerdere zaken terecht kunt. je kunt delen waardoor het goedkoper wordt. ik vind het ook wel
gezellig zo

1

Effecienter gebruik van voorzieningen

1

Films en voorstellingen ook dichtbij.

1

Frisse uitstraling, ruime parkeergelegenheid Bredere openingstijden

1

Functioneel

1

geen

3

Geen

3

Geen idee. Als ik voor de bios of theater kom, kom ik niet voor de bieb of andersom

1

Geen voordeel

1

goede locatie voor alle 3

1

Haal soms een gereserveerd boek op bij een avondvoorstelling.

1

Het maakt e.e.a. Betaalbaar

1

Het wordt er levendiger van. Je loopt er sneller naar binnen

1

Ik ben vrijwilligerswerk taalhuis. Dus komt goed van pas

1

Ik kan zo van de een naar de andere.

1

Is altijd iemand bij de centrale balie te vinden

1

Je kunt er voor verschillende dingen tegelijk terecht

1

je word er netjes behandeld en ze zijn zeer behulpsaam

1

Kan bij de algemene balie terecht als de bioscoopbalie nog niet open is. Informatie/folders/brochures van zowel theater, bioscoop als
bibliotheekactiviteiten bij elkaar.

1

Kosten

1

Laagdrempelig

1

laten verassen door een expositie, snel op de hoogte van nieuwtjes in theater of bioscoop

1

Levendigheid en gezelligheid. En ik vermoed ruimere openingstijden

1

Logistiek heel goed en gedeelde kosten

1

Makkelijk als je kaart wilt halen voor film of theater

1

makkelijk parkeren auto en ook nette fietsenstalling

1

makkelijker te beheren en samen dingen organiseren

1

Meer bezoekers

1

meer redenen om er heen te gaan

1

Meerdere voorzieningen op één plek

1

Minder management nodig

1

Minder overheadkosten voor bibliotheek = meer geld voor andere zaken voor bibliotheekbezoekers

1

Multifunctioneel is handig

1

Prachtige voorziening met ruime openingstijden.

1

ruime openingstijden, mooi gebouw.

1

ruimere servicetijden, bijv. IBL-boeken afhalen buiten de bibliotheekopeningstijden

1

Samen is het een groot cultureel centrum

1

Samenwerking tussen bieb, schouwburg en bioscoop, is heel positief

1

Samenwerking. Leuke activiteiten.

1

Tijdens het wachten op bijvoorbeeld een kind dat muziek maakt in het theater kun je even naar de bibliotheek.

1

veel cultuur op 1 plek

1
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versterkt elkaar d.m.v. het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

1

Voor mij geen

1

Voor mij geen voordeel

1

voor mij hoeft het niet

1

Ze kunnen voordeel halen door delen van kennis. Een groot gebouw, dus goed om daar gebruik van te maken.

1

Bibliotheek Meppel
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
Anderen hebben meer ruimte nodig en de bieb moet inschikken. Leeszaal nu onrustig in de bieb.

1

Bieb kleiner geworden

1

Dat de bibliotheek aan ruimte heeft moeten inleveren

1

De eigenlijk ruimte voor boeken is kleiner geworden in de loop van het laatste jaar.

1

Drukker

1

Drukte

1

Een hoop herrie.

1

Fietsenstalling is veel voller nu DC er ook gebruik van maakt. Lange wachttijd bij de (automatische) toegangsdeuren, waarschijnlijk
vanwege ouderenwerk. Rokende mensen buiten bij toegangsdeur bieb.

1

geen

6

Geen

5

Geen baas in eigen huis

1

geen idee

1

Geen nadelen

1

heb ik niet

1

het is ook rumoeriger in het hele gebouw.

1

Ik vind het soms wat rommelig en storend omdat veel mensen heen en weer lopen en dat er in de bibliotheek zelf aan tafels mensen
zitten te praten. Er krijgen mensen van buitenlandse komaf hulp bij het een en ander. Ik vind dat niet in de bibliotheek zelf horen.

1

Meer druktep

1

minder ruimte voor bieb. Heeft veel in moeten leveren. dan ook nog een koffiehoek in bieb zelf, erg onrustig

1

Niet

2

niets

1

roesig! Door leerlingen van een school die tegen woordig 2 lokalen bezet. Fiets overlast.

1

voor mij persoonlijk niet

1

Bibliotheek Nijeveen
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

Bibliotheek Emmen
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 zijn geen nadelen

1

geen

1

Geen

2

Geen. Er kan wel veel meer gebruik worden gemaakt van de samenwerking tussen taalvrijwilligers en bibliotheekmedewerkers.De
bibliotheek zou meer activiteiten kunnen aanbieden aan inburgeraars en laaggeletterden.

1

gen

1

Ook geen nadelen.

1

Bibliotheek Klazienaveen
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 parkeergelegenheid Op tijden dat de school uit gaat of als er leswisseling is, is het erg druk om het gebouw en lawaaierig vanuit de
kantine van de school.

1

geen

2

Geen

3

Geen nadelen

1

Langere wachttijden bij afstempelen en inleveren

1

zie eerder. Sommige leerlingen denken echt dat de bieb een verlengstuk van hun school is. Ik begrijp best dat ze na de les een
moment (of 2 of 10) ontspanning nodig hebben, maar dat hoort niet in een bibliotheek. plaats te vinden.

1

Hoogeveen Centrale
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 nadelen

1

Geen nadelen

1

Het maakt een wat rommelige indruk

1

Het neemt ruimte in die de bibliotheek anders had kunnen gebruiken

1

Ik heb liever een bib met voldoende stilteplekken en een horecavoorziening

1

Meer storend (soms zelfs erg storend) als ik alleen voor de bibliotheek kom.

1

Mis het museum gevoel

1

museum hoort niet in een bibliotheek

1

Museum komt niet tot zijn recht. Te kleine ruimte

1

Nauwelijks, als er maar voor gezorgd wordt dat er een duidelijke afbakening is ( kan ook vooral gesuggererrd worden door de manier
van indelen van de ruimte. Geef bij binnenkomst bv op een lichtkrant aan wat er allemaal te doen is onder hetzelfde dak.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
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
Betaakd parkeren

1

Bij grote evenementen is er "geluidsoverlast" van de andere organisaties in het gebouw aangezien de bieb een open verbinding heeft
met de hal.

1

Dat er een veel te groot en hoog gebouw is gebouwd, waarvan de energiekosten erg hoog zijn en de andere bibliotheekvestigingen in
de verschillende wijken van Assen daarom moesten sluiten! Sindsdien heeft de bibliotheek veel minder leden en gaan mensen die wel
lid zijn veel minder vaak heen, omdat de bibliotheek niet in de buurt is. Kinderen lezen daardoor duidelijk minder boeken dan vroeger,
terwijl lezen juist zo belangrijk is! Ook wij gaan veel minder vaak naar de bibliotheek!

1

Dat, omdat er in het theater iets wordt georganiseerd waar heel veel publiek op af komt, ze - ongetwijfeld uit veiligheidsoverwegingen de bibliotheek sluiten.

1

De drukte soms, rustig een boek kiezen of lezen is er niet altijd bij.

1

De enige nadelen die ik wel eens ondervind zijn dat het soms heel erg druk in de centrale hal kan zijn en de popcornluchten die vanuit
de bioscoop doorgedreven komen

1

Die heb ik zo niet

1

Door de open structuur van het gebouw is er soms meer lawaai

1

drukte

1

Duur gebouw dus dure abonnement

1

geen

12

Geen

17

geen idee op dit moment

1

Geen nadele .

1

Geen nadelen

1

Geen.

1

het blijft jammer dat de andere locaties gesloten zijn. Ben wel erg blij dat de boekenbus in de jumbo in Marsdijk er is. En de
reserveerfaciliteit in de app. anders zou ik echt minder vaak boeken lenen.

1
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ik zou liever een bibliotheek in de wijk willen hebben. het is nu zeker 20 minuten fietsen, waardoor de kinderen niet gauw naar de
bibliotheek gaan. Iedere keer met de auto doen we ook niet, want je betaald parkeergeld.

1

Kan ik zo niet bedenken.

1

Laagdrempelig zo kom je vaak in meerdere situaties in 1 gebouw

1

Lawaai, duur parkeren

1

Moet er toch altijd een eind voor fietsen

1

Niet

1

niet echt

1

nvt

1

Nvt

1

Verschillende openingstijden.

1

Voor mij geen

1

Wat rumoeriger

1

Weinig (werk)plek voor taalhuis

1

Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
we gaan naar de bibliobus

1

Bibliotheek Meppel
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
dat je er langer zal verblijven

1

je bent overal snel bereikbaar

1

Bibliotheek Emmen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Alles onder één dak

1

andere mensen ontmoeten

1

Beide organisaties kunnen elkaar versterken wat ten goede komt aan de bezoeker.

1

Dan zou het alleen voor mij een voordeel zijn als de betreffende organisatie ook iets te maken had met boeken/taal/onderwijs of kunst
en cultuur.

1

dat je twee dingen in hetzelfde gebouw kunt bezoeken, dat scheelt tijd

1

Gedeelde kosten, zodat de bibliotheek meer mogelijkheden krijgt. Misschien meer bezoekers, die zo minder moeite hebben om binnen
te komen. Voor de welzijnsorganisatie kan het ook drempelverlagend zijn voor hun doelgroep.

1

geen

1

Geen

1

Geen enkele

2

Gemakkelijke toegang tot andere organisaties.

1

Ik vind het prima zoals het nu is, het is net verbouwd en prima in orde zo

1

Je kunt dan ook iets eten en bijv cursussen volgen. Het zou laagdrempelig zijn om bijv. cursussen of workshops of activiteiten voor
ouderen of jongeren te volgen. Nu is dat vaak een drempel en in de bibliotheek kom je vaak al van jongs af aan. Zo zou je ook meer
mensen naar de bieb trekken. Dus zou het elkaar versterken.

1

lagere drempel naar andere organisaties voor een bejaardenhuis meer levendigheid

1

Makkelijker contact en meer aanloop in de bieb.

1

meer levendigheid, combinatie van interesses en het combineren je 'boodschappen'. de bieb meer onder de aandacht brengen bij
mensen die er niet komen.

1

Meer mogelijkheden en makkelijker toegankelijk voor alles in het gebouw

1

Meer organisaties in een gebouw

1

Mijn mening gaat grotendeel over de vestiging Emmen maar ben ook wel eens in de vestiging Klazienaveen waar een school in het
zelfde gebouw huist. Ik vind het een voordeel en van grote waarde voor de studenten.

1

Misschien betere bereikbaarheid, maar dat hangt waar je naar op zoek bent.

1

Misschien voordeel van meer organisaties op dezelfde locatie

1

Mooie plek voor een museum , nvt

1

trekt meer publiek aan

1

Verdeling van kosten. Meer levendigheid

1
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volgens mij zit, omdat ik het in de vorige vraag las, de volksuniversiteit er ook wel in voordeel voor mij : geen

1

Waarschijnlijk gemakkelijker toegankelijk

1

Zou het niet weten

1

Bibliotheek Klazienaveen
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
gemeente: sneller bereikbaar Volksuniversiteit: verdieping

1

Mogelijk zou ik dan toch eens binnenlopen.

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
hangt ervan af of ik de organisatie bezoek

1

Soort kruisbestuiving.

1

Hoogeveen Centrale
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
Bereikbaarheid/ parkeerruimte

1

Breder aanbod van diensten

1

Dat je twee dingen tegelijk kunt doen

1

Ga ik er denk ik sneller naar toe.

1

Gebruik maken van gemeenschappelijke ruimten en een gezamenlijke programmering.

1

geen

2

Ik mis niet echt iets, behalve een beetje meer horeca, zodat je ook echt even blijft bij een lekkere kop koffie of een lunch of zoiets. Een
"andere organisatie", dat zou er van af hangen welke organisatie dat is.

1

Je hoeft maar een voordeur door

1

Je loopt wat makkelijker binnen bij de andere organisatie

1

makkelijk om pakjes te versturen en postzegels te kopen

1

Makkelijker beschikbaar

1

Minder kosten voor huisvesting, waardoor het voortbestaan minder bedreigd wordt.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Stel dat uw bibliotheek in hetzelfde gebouw zou zitten met een andere organisatie. Wat zouden voor u de voordelen zijn?
Aantal keer
genoemd
combinatie mogelijkheden van meerdere activiteiten c.q. bezoek

1

Dat ligt er aan wat er bij zou zijn. Een gezondheidscentrum met apotheek, enz lijkt me niet verkeerd.

1

Makkelijk gebruik maken van beide

1

Makkelijker contact met gemeente. Gedeelde openingstijden maken het makkelijker.

1

Meer activiteiten

1

Nog meer publiek en wellicht betere voorzieningen

1

Samenwerking tussen de verschillende instanties is dan gemakkelijk te realiseren. Bezoekers kunnen gemakkelijk wensen combineren.
Sneller antwoord op je vragen

1
1

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

1

Als de bieb naar een andere locatie zou gaan, zou het voor mij al gauw verder weg zijn waardoor ik minder gauw 'even' heen ga

1

Dat het drukker wordt binnen en dat het onoverzichtelijk kan worden welk deel bij welke organisatie hoort

1

denk dat het rumoeriger wordt. Nu kan ik in alle rust rondneuzen en mijn keuze maken.

1
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Er moeten wel raakvlakken ( literair /kunst / geschiedenis / theologie / filosofie etc.) zijn tussen de bieb en de andere organisatie zodat
zij elkaar kunnen verbreden en versterken. Er moet absoluut geen commerciële of ambtelijke organisatie in de bieb gevestigd worden.

1

geen

1

Geen

1

Geen enkele

1

Geen volgens mij

1

Geen.

1

Hert wordt een soort supermarkt

1

Het is wel fijn als de bibliotheek een rustige plek blijft en dat zou dan minder zijn.

1

Het wordt iets chaotischer

1

Ik zie daar geen nadeel in

1

meer lawaai

1

Meer onrust

1

Misschien onrustiger

1

Nvt

1

onrust; drukte

1

Onrustiger misschien

1

Ook geen enkele, het maakt mij nl. totaal niet uit. Ik kom alleen in de bibliotheek om boeken te lenen

1

te druk

1

Wordt het rommeliger, vindt de sfeer juist zo prettig zoals die nu is.

1

Bibliotheek Klazienaveen
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 veel te druk zou worden.

1

eventuele geluidsoverlast

1

Geen nadelen.

1

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

1

Een nadeel zou zijn als het opeens super druk zou worden. Een beetje reuring kan best, maar geen drommen mensen.

1

er verdwijnt een stukje rust

1

extra activiteiten zullen ten koste gaan van de huidige collectie

1

geen

3

Geen

2

Geen ?

1

Ontvreemding van collectie materiaal.

1

Publiek waar je niet op wacht

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
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

Luidruchtiger

1

Onrustiger binnen het gebouw

1

Bibliotheek Nijeveen
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
Welzijnsorganisatie met spreekuur van een maatschappelijk werker.
Bibliotheek Emmen
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1

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
Alles wat cultuur en kennisoverdracht in ruime zin bevordert

1
Hoogeveen Centrale
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
postkantoor
1
Bibliotheek De Nieuwe Kolk
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 Meppel
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
Dat er geen fietsen voor de boeken bus kunnen staan.

1

De tochtdeuren die actief zijn. Zeer irritant als je moet wachten tot dat de andere deur dicht is.

1

Duidelijkheid. Wie ,wat?

1

Geen

1

geen horeca

1

Geen verbeterpunten. Het loopt goed.

1

geen, bibliotheek staat op prima plek, er is veel aanbod en variatie in boeken, tijdschriften, DVD's etc. Vriendelijk en behulpzame
medewerkers. Prettige ruimte om te verblijven en te lezen als je wat meer tijd hebt. Van alle plaatsen waar ik tot nu toe gewoond heb
(5) steekt deze bibliotheek (Meppel) er echt bovenuit!

1

gewoon een fijne bieb

1

Het is prettig voor de veiligheid en rust dat er altijd een bibliotheek medewerker aanweizig is, tijdens de openingstijden van de
bibliotheek

1

het is, naar mijn idee, prima zo

1

Het personeel zou iets minder hard moeten praten, met elkaar en door de telefoon!

1

Ik heb geen ervaring met onbemande bibliotheek, maar het spreekt me niet aan.

1

Ik vind de inrichtingen wat ouderwets. Het mag wel wat leuker aangekleed. Leuke hoekjes en meer uitnodiging om te lenen en lezen.
De medewerkers zijn niet heel vriendelijk helaas. Jammer!

1

In de loop der tijd nogal wat ruimte afgesnoept. Komt het assortiment niet te goede

1

In vind het jammer dat het aantal boeken steeds kleiner wordt. Het nodigt niet meer uit om op je gemak een boek te zoeken. Daarom
reserveer ik tegenwoordig altijd een boek.

1

meer aanbod van literatuur

1

Meer aansluiting qua openingstijden op de andere organisaties. Smorgens eerder, smiddags later dicht en een avond erbij.

1

nee
4
Nee

5

Nee hoor, dik tevreden

1

Nee, maar behoudt wel het personeel!!! Er gaat bij het niet aanwezig zijn van medewerkers veel service en kennis verloren, daarnaast
wordt het er onpersoonlijker van!!

1

Nee, vind het prima zo.

1

nee, voor mij persoonlijk prima zo

1

nee. tevreden zoals het is.

1

Stoppen met de bibliotheek te gebruiken als kinder crèche.

1

Uitbreiding van de bieb met afgescheiden persruimte zal financieel wel niet haalbaar zijn maar wel prettig!
1
zie eerder

1

Bibliotheek Emmen
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
Betere indeling

1

Bibliotheek moet niet zo krampachtig omgaan met zichzelf opnieuw uit te vinden.

1

Doordat de bieb in het centrum zit. Moet er als je met de auto komt, altijd parkeergeld betaald worden, dit is jammer.

1

Een archief zou ik zeker wel willen en een boekwinkel ook.

1

geen

1

Gewen opmerkingen

1

Heb geen verbeterpunten het is na de verbouwing alleen maar beter geworden

1

Heb geen verbeterpunten. Mijn ervaringen zijn prima.

1

Het gebruik van steigerbuizen bij de inrichting van de locatie waar ik kom, vind ik ongezellig

1

Het is niet goed voor de toegankelijkheid van de bibliotheek (Noorderplein) dat mensen hun fiets vlak voor de ingang parkeren in plaats
van in de fietsenrekken. Dit zou wat mij betreft actief moeten worden tegengegaan. Daarvoor zijn ook meer fietsenrekken nodig op en
rond het Noorderplein.

1

Het zou fijn zijn als je niet zo idioot veel moet betalen voor het parkeren

1

Ik vind het heel prettig dat er medewerkers aanwezig zijn. Ze zijn vriendelijk en geven een welkom gevoel. Je wordt even 'gezien'.

1

In Emmen ben ik over de bieb en service tevreden.

1

Ja, dat gebouw tussen de hondsrugweg en de bieb weg halen

1

Meer overzicht. Duidelijker aangegeven categorie. Meer rust.

1

meer prettige zitgelegenheid, wat meer levendigheid, duidelijke inrichting over wat waar te vinden is.

1

nee

5

Nee

2

Nee hoor, het is goed zo als het is.

1

Nee hoor, pand èn medewerkers zijn prima?

1

nee, de bieb is net vernieuwd en is keurig en uiterst modern!!! up to date !!!

1

neen

1

Nvt

1

Super zo bij ons

1

Toch sfeer, .....rustige studeer plekken, vooral aantrekkelijk voor jong en oud, zodat men ook binnenloopt als men niet meteen een
boek wil lenen, maar gewoon om even te kijken. En dan toch tot iets verleidt te worden, zodat men mee gaat doen( kan van alles zijn)

1

Trappen zijn niet comfortabel....lie ver roltrap.

1

Zie vorige antwoorden

1

Bibliotheek Klazienaveen
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 een lezing of ander druk bezocht evenement in de bibliotheek is, kan dit in de kantine van de school worden gehouden, wat een
mooie oplossing is, maar al deze mensen moeten door de bibliotheek en als iemand dan zit te lezen of gebruik maakt van een
computer van de bibliotheek, lopen al die mensen langs je, wat erg storend kan zijn.

1

Betere bereikbaarheid

1

geen

2

Ik vind het een vrij kleine ruimte waardoor de opstelling en de indeling van de diverse genres nogal onoverzichtelijk zijn.

1

Kan er iets gedaan aan de geluidsoverlast? Ik heb gehoorapparaten en alle geluid wordt evenveel versterkt, waardoor vooral
contactgeluid door de constructie van het gebouw enorm sterk op mijn gehoor werkt. Ik kan iemand die 2 stoelen van me verwijderd is
en op normale toonhoogte en geluidsnova praat absoluut niet verstaan.

1

nee

1

Nee

1

Nee hoor

1

Parkeerplaatsen dichter bij de bibliotheek zou handiger zijn / veel sjouwen met boeken schelen.

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
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 tevreden met mijn manier van bibliotheek bezoek
1
Hoogeveen Centrale
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 prima tevreden.

1

Ben tevreden zoals het nu is. Horeca lijkt me niet fijn in de bibliotheek. Kan rumoerig en rommelig van worden.

1

De grote leestafel weer bij de tijdschriften , of de tijdschriften bij de leestafel, ook goed.

1

Een wat uitgebreidere horeca, al besef ik dat daartoe de financiële middelen wellicht ontbreken.

1

Geen

1

Ik ben helemaal tevreden.

1

In een bib hoort vakkundig personeel thuis. Geen gillende kinderen of hangouderen.

1

kerntaken van de bibliotheek mogen wat mij betreft wel duidelijker gescheiden zijn van alle andere activiteiten, instanties, en wat de
gemeente er nog meer in gooit. Liever meer geld besteden aan het aantrekken van nieuwe leden dan in andere culturele ambitieuze
projecten gaan stoppen. Verbeter de kwaliteit van wat er nu is, dan uithollen en te veel ballen hoog houden.

1

Mooi gebouw, goede inrichting, de sfeer kan soms wat beter; wat hartelijker, behulpzamer medewerkers (Harde) muziek in een bieb
vind ik ook niet kunnen, als er bijv. een band aan oefenen of optreden is... (soms meegemaakt)

1

Naar mijn smaak zou ik liever niet een afdeling van de inrichting van de bibliotheek zien die ingericht is als 'museum van de
geschiedenis van Hoogeveen'. Als 'museum' vind ik die afdeling op zich nl. een mislukking. De achtereenvolgende 'inrichtingen van dat
museum' zijn nogal pover en passen niet in het grote geheel.

1

nee

4

Nee

2

Nee, ik heb genoeg aangegeven en ben tevreden

1

Neen , ga zo door (iets minder rumoer - ik denk aan kinderen, jeugd en veel etenswaar die ik vind bij de computers)

1

Openingstijden in de avonduren mag van mij weer verruimd. Ik mis de donderdagavond.

1

Plekken waar je rustig kan lezen. Stilte plekken

1

soms

1

Zie eerdere opmerkingen zitplaatsen etc. Ik zou graag een terugkoppeling , samenvatting willen ontvangen van dit onderzoek.
Zoals het nu is is het prima wat mij betreft. Liever geen horeca en liever geen andere organisaties. Gewoon alleen een bibliotheek met
vriendelijke behulpzame medewerkers, en lekker rustig. Liever niet zoveel mensen met andere doeleinden en soms veel "herrie" en
gedoe.

1

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
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
Alleen fietsopgang

1

Bekwame vrijwilligers opleiden ivm imago en kwaliteit

1

de horeca zorgt voor veel geluidsoverlast op bepaalde momenten, dat zou meer afgeschermd kunnen worden

1

De wegbezuinigde tentoonstellingsruimte zat wel erg versopt in het gebouw. Zo trek je ook geen publiek, en dus ok geen subsidie

1

Een betere indeling van de collectie

1

Er hapert toch we l vaak iets met het uitleensysteem zodat er toch een bieb medewerker bij moet komen om een boek bv handmatig uit
te lenen

1

Er komen redelijk vaak films uit die gebaseerd zijn op een boek, het zou leuk zijn die boeken dan aan te prijzen. De horeca uren
zouden uitgebreider mogen, het zou fijn zijn als ik zou lunchen en/of een kop thee zou kunnen drinken in de leeshoek wanneer ik maar
wil.

1

Gaat prima.

1

geen

1

Geen

1

Heel tevreden, prachtig gebouw, goede combi met bioscoop en theater

1

Het is niet altijd duidelijk waar je voor wat moet zijn

1
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Het kan altijd meer meer meer, maar ik realiseer me heel goed dat het overheidsgeld met velen en voor veel zaken gebruikt moet
worden en dat meewegend ben ik zeer tevreden over mijn bibliotheek

1

Het personeel mag wel iets meer vriendelijkheid uitstralen. Vind ze niet altijd toegankelijk

1

huiselijker, warmere uitstraling

1

iets comfortabeler werkplekken zou ik fijn vinden. Als er iets uitgebreidere horeca zou zijn (soort starbucks) met iets ruimere
avondopenstelling zou ik daar s avonds wel wat langer blijven. Maar hé, de bibliotheekmedewerkers willen ook wel eens vrije tijd. Ik
ben erg blij met de bieb zoals hij nu is.

1

Iets meer fietsenstallingen buiten

1

Ik ben heel tevreden over de bibliotheek, zowel over het vriendelijke personeel als over de inrichting. de enige opmerking is toch de
indeling van de boeken, verder niets dan lof

1

ik vind die blauwe linten bij de ingang heel mooi
1
Ik vind het prima zoals het nu is. Geen medewerkers geeft een gevoel van onveiligheid en ongezelligheid. Dus ik hoop niet dat ze weg
bezuinigd worden.

1

Ik wil nogmaals aangeven dat veel boeken te laag staan.

1

Medewerkers vd bieb zijn soms slecht te vinden en zijn toch echt wel fijn

1

Meer “ huiskamersfeer” creeeren

1

Merk als ik bel naar de bibliotheek er vaak iets mis gaat met het doorverbinden, omdat er een receptie is voor theater, bioscoop en
bibliotheek. Wanneer er een wachttijd aan de telefoon is dan worden gesprekken voor de bibliotheek uit het wachtsysteem gegooid.
Erg irritant ik wil zelf bepalen of ik wil wachten.

1

nee
9
Nee

5

Nee, geen enkele

1

Nee, ik ben blij met deze bibliotheek en de ruimte!!!

1

Nee, ik ben tevreden
1
Nee, ik ben zeer tevreden.

1

Nee, voor mij is een bibliotheek een boekenuitgever organisatie.

1

nee.

1

Nee. Het is een ruime en prettige bibliotheek. Fijne hoekjes om te zitten. Toiletten aanwezig. Dus dikke prima
1
neen

2

Neen

1

Nvt

1

Ondanks de vriendelijk medewerkers is het allemaal erg groot, onpersoonlijk en lawaaiig

1

Ook weer vestigingen in de wijken van Assen openen!

1

Parkeren

1

Reeds genoemd

1

Romans en andere boeken niet apart zetten ?

1

Samenwerking in de horeca. Nu heeft ieder eigen horeca.
1
Wenselijk dat bij nieuwe inrichting rolstoelgebruikers worden gevraagd mee te kijken/denken. Nu kunnen zij niet bij bepaalde
boeken/tijdschriften. Dat vind ik bijzonder hinderlijk

1

Zoals aangegeven vind ik dat er te weinig medewerkers lopen om iets te kunnen vragen

1
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