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Bibliotheek Borger

Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie willen hebben op het gebied van duurzaamheid? Anders, namelijk

Aantal keer 

genoemd

Niet kopen van spullen ?? ontspullen dus 1

Bibliotheek Coevorden

Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie willen hebben op het gebied van duurzaamheid? Anders, namelijk

Aantal keer 

genoemd

Electronica 1

Luchtvaart en klimaat dat gaat niet samen 1

politieke aanpak 1

wereldwijde duurzame landbouw en dan gerelateerd aan de behoefte aan voedsel: hoe maken we gebruik van technologie zodat in 

2040 toch nog steeds iedereen te eten heeft en dát duurzaam

1

Bibliotheek Sleen

Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie willen hebben op het gebied van duurzaamheid? Anders, namelijk

Aantal keer 

genoemd

een mensvisie waar duidelijk wordt bij welke elementen van ons denkend, voelend en handelend bestaan vrijheid, gelijkheid en 

broederschap behoren.

1

Bibliotheek Zuidlaren

Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie willen hebben op het gebied van duurzaamheid? Anders, namelijk

Aantal keer 

genoemd

reparatie van kapotte spullen, 1

Bibliotheek Diever

Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie willen hebben op het gebied van duurzaamheid? Anders, namelijk

Aantal keer 

genoemd

Bodem 1

Bibliotheek Gieten

Aantal keer 

genoemd

Nauwkeurige informatie over "'goede" en "slechte" plastics van de "afvalverwerker" 1

Bibliotheek Schoonoord

Aantal keer 

genoemd

Wel goede ideeen, vooral het repaircafe en kledingruil 1

Bibliotheek Sleen

Aantal keer 

genoemd

De gemeenschap leren dat de activiteiten van glasbak tot bomen planten na vliegreizen vergelijkbaar zijn met het aloude aflaatysteem 

waarbij het geweten wordt gesust en de werkelijke veroorzakers van klimaatverandering onbenoemd blijven.

1

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk
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Bibliotheek de Wijk

Aantal keer 

genoemd

heel lastig inschatten wanneer ik mee zou doen... 1

Bibliotheek Beilen

Aantal keer 

genoemd

ik ben zelf voorzitter van Duurzaam Drijber en wij hebben al veel kanalen waar we onze informatie en daadwerkelijke hulp vandaan 

halen, en dat is denk ik wel genoeg

1

Bibliotheek Roden

Aantal keer 

genoemd

Tweedehands kleding, speelgoed , boeken verkopen 1

Bibliotheek Vries

Aantal keer 

genoemd

geen idee; ligt aan de behoefte op dat moment 1

Bibliotheek Havelte

Aantal keer 

genoemd

IK VIND HET GEEN TAAK VAN DE BIBLIOTHEEK 1

Imformatie aan balie en per telefoon 1

Bibliotheek Vledder

Aantal keer 

genoemd

ik zou gebruik maken van de activiteiten die bij een bieb passen. Repaircafé en afval opruimen vind ik hier niet bij passen
1

Bibliotheek Diever

Aantal keer 

genoemd

goede  en nieuwe informatie, tips over duurzaamheid,  bijv welke soorten plastic in de oranjebak.met een nieuwsbrief/ flyer (digitaal) 

waar iedereen ook aan kan bijdragen.

1

Bibliotheek Rolde

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

dat ik boeken leen en lees van de bieb. Zo kunnen meerdere mensen om de beurt hetzelfde boek lezen. 1

Dat je er voor kunt kiezen om wel of geen bonnetje te willen. De bibliotheek wordt na verbouwing ondergebracht in een nieuw mfc. 

Minder ruimte= minder stookkosten

1

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk

Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders, 

namelijk
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Het concept van een bibliotheek op zich is natuurlijk duurzaam. Anders zou de papierberg veel groter zijn. 1

weinig personeel. Zoveel mogelijk zelf doen. Zouden ook zelf de boeken terug kunnen plaatsen 1

Bibliotheek Gieten

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

. 1

Afvalscheiding, redelijk duurzame inrichting gebouw, vrijwilligers veel op de fiets 1

Automatisch sluitende deur. 1

Boekenmarkt 1

Dat boeken meerdere keren gelezen worden. Informatie voorziening. 1

Dat je je geleende boeken etc. online kunt verlengen. 1

de gewone dingen zoals je thuis ook doet 1

Een bibliotheek is op zichzelf al een duurzame instelling en het gebouw wordt voor informatieve en recreatieve doeleinden gebruikt en  

verder weet ik niet.

1

koffiekopjes ipv kartonnen bekers, 1

Minder verspilling van boeken/papier 1

Bibliotheek Annen

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Daar heb ik helaas niet opgelet 1

De boekenuitleen op zich. 1

Een bibliotheek is natuurlijk zelf al een duurzame instelling. 1

Het delen van boeken etc, in plaats van dat iedereen ze zelf koopt;-) 1

Niets 1

papier wordt gescheiden 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

weinig 1

Bibliotheek Borger

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

aanpassen van de verlichting 1

Het feit dat er dingen (boeken, cd enz) uitgeleend worden en dus vaker gebruikt worden 1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Ik heb me er niet zoveel mee bezig gehouden en kan daarom geen mening geven 1

Bibliotheek Odoorn

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Dat materialen door meerdere personen geleend kunnen worden. 1
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Het concept bibliotheek is duurzaam. Boeken delen. Onmoetingsplaats. Even een relax moment tijdschriften lezen. 1

Ik heb geen idee wat de bieb doet aan duurzaamheid .... 1

Uiteraard is boeken lenen duurzamer dan zelf kopen. 1

Voor zover ik het kan beoordelen, goed. 1

Bibliotheek Coevorden

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

afvalbakken 1

Heb ik geen beeld van. Ligt ook erg aan het gebouw. 1

Het lenen van materialen is op zich al duurzaam, één DVD/boek/CD/tijdschrift wordt meerdere malen geleend in plaats van in 

verschillende huishoudens in de kast te staan.

1

Keuze wel of geen bon 1

Lenen is natuurlijk al stukken duurzamer dan kopen. 1

niets 1

Zuinigheid met hoeveelheid aanwezige boeken (sarcasme) 1

Bibliotheek Dalen

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Geen idee, maar hoop dat dit anders is na de verhuizing. 1

niets 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Boeken, tijdschriften, dvd's etc worden meerdere keren gebruikt. 1

Bibliotheek Schoonoord

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Dat weet ik niet want ik kom niet meer in MIJN bibliotheek  sinds de inkrimping van de ruimte en de collectie. Ik heb er niet veel te 

zoeken , ik mis de persoonlijke sfeer. Dus weet niet hoe duurzaam het is.

1

gedeelde locatie 1

geen idee. 1

Bibliotheek Sleen

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

De medewerkers! 1

Het systeem van uitleen zelf. Het ter beschikking stellen van de ruimte voor andere organisaties die kultuurverrijkend of 

bewustzijnwekkend zijn.

1

Info per mail. Verder weet ik eigenlijk niet wat er duurzaam is aan mijn bibliotheek. Mogelijk is er meer duurzaam dan wat ik weet en 

zie!

1

Bibliotheek de Wijk

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd
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boeken/tijdschriften lenen ipv zelf kopen 1

De bibliotheek is onlangs verhuisd. Ik ben nog niet op de nieuwe locatie geweest. 1

Het uitlenen van boeken is op zich al duurzaam. 1

Lenen van boeken is duurzaam? Ik heb geen inzicht hoe transport bij 'reserveren' geregeld is (Of daar iets te optimaliseren is) Wij 

printen uit makkelijkheid wel (te) veel bonnetjes? Verkopen oude boeken veel meer digitaal (marktplaats oid) dan bereik je veeeel meer 

mensen (en juist kopers ipv leners)

1

Bibliotheek Ruinen

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

daar is mij nog niets aan opgevallen. 1

Digitale mogelijkheden verlengen en reserveren van boeken, en digiboeken 1

Bibliotheek Ruinerwold

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Ben net verhuisd en nog niet in de bibliotheek in Zuidwolde geweest. 1

Dat weet ik niet. Maar een bibliotheek vind ik sowieso al duurzaam , omdat je de boeken samen 'deelt'. Scheelt productie!
1

de jaarlijkse verkoop van afgeschreven boeken 1

Bibliotheek Zuidwolde

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

heb niet al te veel inzicht in het al dan niet duurzaam werken (beheren) van de bibliotheek 1

Hergebruik > ik kan boeken, tijdschriften en dat soort materialen lenen, het lezen en weer terugbrengen zodat een ander ze óók kan 

lezen.

1

Niet standaard een bonnetje als je boeken leent of verlengd. 1

Veel boeken zijn ook op de ereader verkrijgbaar. Ik leen zelf voornamelijk haakboeken, deze zijn dan gemakkelijk verkrijgbaar. Er hoeft 

geen busje tussen de bibliotheken te rijden voor mij en van deze boeken zijn dan minder papieren versies van nodig.

1

Bibliotheek Smilde

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

???? 1

de bonnetjes zijn korter geworden! 1

Verkoop oude boeken 1

Bibliotheek Beilen

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

De keuze geen papieren bon te laten printen. 1

Het lenen van een boek is meer duurzaam dan het aanschaffen er van. 1

ik kan niets iets opnoemen waarvan ik vind dat het duurzaam is. alhoewel boeken en tijdschriften lenen op zich natuurlijk al duurzaam 

is.

1

Bibliotheek Westerbork
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Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Geen kommentaar 1

nog niet opgelet 1

Bibliotheek Norg

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Dat de bonnetje van de geleende boeken kleiner zijn. Dat er gevraagd wordt of je een bon wil. Dat tijdschriften gebundeld verkocht 

worden, helaas niet op soort gesorteerd.

1

Heb me er eigenlijk nooit in verdiept wat ze aan duurzaamheid doen bij de bibliotheek 1

je kunt kiezen voor een bonnetje en onze bieb zit met meerdere diciplines in één pand 1

Bibliotheek Peize

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Bevindt zich in een gemeenschappelijke ruimte. 1

Bibliotheek Roden

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

   Niet bekend met wat er gebeurt in deze bieb... 1

Dat je boeken leent en niet zelf koopt. Boeken worden veelvuldig gebruikt. 1

De 2e hands boeken en tijdschriften markt 1

Geen flauw idee ik kom alleen maar boeken lenen 1

Ik denk dat een bibliotheek een duurzaam iets is in het feit dat boeken, veel vaker dan één keer gelezen worden. 1

Ik denk dat het gebouw vrij goed geïsoleerd is. 1

Uitlenen van materialen is op zich al duurzaam. 1

Veel gaat digitaal.  Niet elk boek hoeft in de eigen vestiging aanwezig te zijn. 1

Verkoop van afgeschreven boeken Inbreng van DVD  Activiteiten voor kinderen 1

Bibliotheek Eelde

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Dat het een keuze is om een bon te laten printen en het niet automatisch gebeurt. 1

Het feit dat je de boeken kan lenen is al duurzaam. 1

Valt mij nog niet op 1

zelf kiezen voor een bon bij uitleen het gebouw is absoluut niet duurzaam 1

Bibliotheek Vries

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Dat ik boeken kan lenen en dat deze worden hergebruikt ipv steeds kopen. 1

De bibliotheek is in principe al duurzaam an sich, omdat boeken door meerdere mensen gelezen worden. De ontwikkeling richting e-

books draagt ook bij aan verduurzaming.

1

Het reserveren van de boeken is een mooie manier van lenen. Er wordt naar gestreefd om het boek zo snel mogelijk te leveren aan de 

klant. Ik vraag mij af, hoe vaak hier een( vracht) auto voor moet rijden? wordt daar  efficiënt naar gekeken?

1
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Bibliotheek Zuidlaren

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Bibliotheek gebruikt duurzame lampen voor verlichting. 1

Boekenuitleen 1

Dat het gebouw voor meer doeleinden wordt gebruikt. dat de bibliotheek het ruimtegebruik te discussie stelt (kleinere locatie in Vries, 

minder ruimtegebruik Zuidlaren) en sowieso is het lenen van boeken in plaats van aanschaffen een heel duurzaam gegeven, denk ik.

1

Is voldoende. 1

Op zichzelf is een bibliotheek al duurzaam omdat je de producten (boeken, tijdschriften, films, enz) met elkaar deelt. Daardoor zijn er 

minder grondstoffen nodig. De openingstijden worden, naar ik aanneem, aangepast aan de behoefte van het publiek. Hierdoor wordt er 

op energie bespaard.

1

Bibliotheek Havelte

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Het concept van boeken lenen vind ik al duurzaam. 1

Het lenen van boeken, gebruik van computers en het lenen van e-boeken; de vestiging in het dorpshuis. 1

Het principe van de bibliotheek je leent boeken ipv ze te kopen 1

Ik denk dat een bibliotheek al een grote rol speelt op het gebied van duurzaamheid, omdat geleende boeken niet apart gekocht en dus 

gedrukt hoeven te worden, meerdere mensen kunnen hetzelfde exemplaar lenen.

1

Omgaan met ingeleverde boeken Hulp bieden, indie nodig bij inschrijven etc. 1

Bibliotheek Vledder

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

dat de bieb ook voor meerdere doeleinden wordt gebruikt 1

de bibliotheek krijgt led-verlichting 1

Ik heb er eerlijk gezegd nooit op gelet, maar zal dat in de toekomst gaan doen! 1

Ik kom er niet zo vaak, aangezien ik de laatste tijd e/boeken lees. Dus hier kan ik geen mening over geven. 1

Bibliotheek Diever

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Dat er niet meer standaard een bonnetje uit he5 apparaat komt 1

het is natuurlijk al heel duurzaam dat we niet allemaal grote hoeveelheden boeken kopen, maar ze in de bieb lenen. Dat spaart een 

hele hoop bomen.

1

Press servce 1

Bibliotheek Dwingeloo

Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

boeken lenen in plaats van zelf aanschaffen 1

Dat boeken, films etc. door meerdere personen geleend/gelezen worden. Lijkt me op zich al aardig duurzaam. 1

geen idee 1

Weet ik niet, want ik lees alleen digitaal en kom bijna niet meer in een bibliotheek. 1
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Bibliotheek Rolde

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Het is raadzaam om een excursie te organiseren naar de afvalverwerking plaats, zodat iedereen meer bewust wordt waarom we het 

huisafval moeten scheiden. Er zijn burgers die het niet zo nauw nemen met het afval.

1

Nee geen opmerkingen 1

Bibliotheek Gieten

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

als genoemd, geen papierverspilling. 1

Geen 1

nee 1

Nee 1

Neen 1

niet echt relevant voor een bieb. 1

Prima onderwerp en ik hoop dat hier iets uit voortkomt! 1

zonnepanelen op dak 1

Bibliotheek Annen

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Belangrijk en actueel thema. De bibliotheek moet en kan hier zeker een rol in spelen. 1

Geen 1

ik vind dit eigenlijk niet zoveel te maken hebben met de bibliotheek 1

nee 2

Nee 1

Neen 1

Xxx 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

geen bonnetjes, meer boeken in huis hebben, zodat ze niet vervoerd behoeven te worden vanuit een andere bied, daarbij rekening 

houden met het feit dat er steeds meer mensen komen woning die geen streekromans e.d.lezen

1

Bibliotheek Borger

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Ik vind het duurzaamheidsthema niet iets voor de bieb, want dat gaat over lezen en schrijven. Blijf bij je identiteit! 1

nee 1

Nee 2

nog niet over nagedacht. 1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd
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Nee geen opmerkingen. 1

Bibliotheek Odoorn

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

geen suggestie 1

momenteel onderzoeken gesprekken gaande mbt de toekomst in onze regio - georganiseerd door de gemeente. Samenwerking en 

aansluiting handig.

1

nee 1

Nee 1

Bibliotheek Coevorden

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Duurzaamheid is een wereldprobleem. Behalve klein ook groot kijken. B.v. afval scheiden en plastic bewaren en minder spullen 

weggooien en toch 1 of 2 x per jaar vliegen... Of: bioproducten eten, tegen technologie zijn en toch vinden dat de wereldbevolking geen 

honger mag lijden. Aan de bibliotheek om ook het grotere verhaal duidelijk te maken.

1

Geen 1

Geen opmerkingen 2

Goed onderwerp om na te denken en te leven over duurzaamheid. 1

Ik vind dat er vaak enquêtes zijn van Biebpanel. De volgende keer mag u mij wel over slaan. 1

Nee. 2

Neen 1

schoenmaker blijf bij je leest. Snelle en goede uitleen van een breed pakket boeken etc en daarin is nog heel veel te verbeteren.  een 

bibliotheek hoeft niet interessant te doen.

1

Bibliotheek Dalen

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek zou contact moeten zoeken met initiatieven die er zijn op lokaal niveau om samen op te trekken. 1

Nee 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

WIL DE BIEB EEN  "ONDERZOEKSBUREAU" WORDEN? 1

Bibliotheek Schoonoord

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Duurzaamheid is een lastig begrip, het moet aan meerdere kanten kunnen en niet aan een kant iets bijdragen en aan de andere kant 

iets afbreken. Laat de bieb niet ten onder gaan aan verkeerde keuzes (niet alleen over duurzaamheid), lezen, op welke manier ook, is 

blijvend van belang.

1

grotere aanbod e-books helpt ook qua duurzaamheid. 1

Nee 1

overbodig 1

Bibliotheek Sleen

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp
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Aantal keer 

genoemd

Ik hebt geen opmerkingen. 1

Ik vind het een beetje een gezochte combinatie, bibliotheek en duurzaamheid. Het 'raakt' mij niet. 1

In de vorige vragen heb ik m.i. voldoende suggesties gedaan. 1

nee 1

Bibliotheek de Wijk

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Daar moet ik nog even over nadenken. 1

geen 2

nee 1

Bibliotheek Ruinen

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Geen repaircafe, want dat is al in het Neie Punt . 1

ik vind dit eigenlijk geen onderwerp voor de bibliotheek, maar meer voor landelijke - en gemeentelijke overheden. 1

nee 1

Nee 1

Bibliotheek Ruinerwold

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

de jaarlijkse verkoop van afgeschreven boeken, deze boeken krijg je dan mee in een PLASTIC tas 1

Bibliotheek Zuidwolde

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Geen. 1

nee 1

Nee 1

neen 1

Bibliotheek Smilde

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Geen opmerkingen/suggesties 1

Nee 4

Op dit moment niet. 1

Bibliotheek Beilen

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

led-verlichting, zonnepanelen, de extra sluisdeuren gebruiken zodat de warmte niet weggaat 1

Neen 1
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Bibliotheek Westerbork

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

geen 1

Bibliotheek Norg

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

 Nee 1

Geen 1

Nee 1

neen 1

nvt 1

Bibliotheek Peize

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Beetje erg privé om te vragen naar MIJN duurzaamheid. Waar is dat voor nodig, waarom moet u dat weten? De rest van de vragen kan 

wel

1

Bibliotheek Roden

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid via tv,  reclame aan huis. Via Internet is veel te vinden. In de bibliotheek zal ik daar 

niet snel naar zoeken.

1

Geen 1

geen suggesties 1

Het begrip duurzaamheid is aan inflatie onderhevig. Ik word een beetje ´moe´ van het begrip duurzaamheid. Wat is duurzaam en willen 

we daar voor betalen, en wil iedereen daar voor betalen? Wie moet het betalen zoals altijd de gewone burger of ook de multinationals? 

Is het gescheiden inzamelen van afval duurzaamheid, of geeft het een 'goed' gevoel en houden we elkaar voor de gek.

1

het is een onderwerp dat ik eigenlijk nooit aan de/een bibliotheek heb gelinked. Ik heb er dus niet een doordachte mening over.
1

Iets doen met bieb roden en het busstation? Niet meer met de auto naar het werk, maar lees een boek in de bus? 1

Je krijgt bij elke handeling weer een papieren bon. Dit is niet nodig 1 bon bij uitleen is meer dan genoeg 1

nee 2

Nee 7

Bibliotheek Eelde

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

geen 1

Geen, sorry... Misschien geen koffie/ thee?  Voor bezoekers. Maar weet niet hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt.
1

Ik vind dat het heel goed zou zijn als de bieb aandacht heeft voor duurzaamheid, maar de eerder genoemde zaken vind ik beter 

passen als activiteit vanuit de gemeente.

1

nee 2

Nee 3

NEE 1

zonnepanelen is een goed idee 1
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Bibliotheek Vries

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

De papieren bon vind ik zelf wel handig maar kan ook op andere manier misschien, het zelf (vaker) controleren van je bieb app.
1

nee 1

Soms printen mensen een bon uit die ze nadien weggooien of halen ze een bon uit een gereserveerd boek. Ik zou een papierbak 

neerleggen zodat dit kan worden gescheiden van het gewone afval.  Goed voorbeeld doet volgen toch?

1

Bibliotheek Zuidlaren

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Geen 2

nee 3

Nee, als iedereen z'n best doet kom je een heel eind in de goede richting. 1

neen 1

Neen, heb ik momenteel niet. 1

Bibliotheek Havelte

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Geen 1

Misschien ook speelotheek (speelgoed uitleen)  Gratis hoek/weggeefhoek waar spullen gebracht kunnen worden 1

nee 1

Nee 1

Nee, ik vind dit eigenlijk een thema zoals er zo veel kunnen zijn. Ik vind dit zeker niet iets specifieks voor de bibliotheek.
1

Openbare biblotheken moeten blijven. Er zouden er nog meer moeten zijn. Versterking functie als informatie- en trefpunt. Ik mis de 

bibliofoon. Meer lezingen overdag. Vraagbaak voor leren omgaan met e-reader, ook telefonisch.Veel meer e-boeken beschikbaar voor 

uitlenen!!  (Ik moet er teveel kopen).  NB Het heeft 2 jaar geduurd voor ik mijn e-reader kon gebruiken; toen kwam er een hulptelefoon 

bij bol.com.  Lenen e-boeken eenvoudiger maken.  Het is een uitkomst voor ouderen omdat je grotere letters kan instellen voor elk 

boek. Wil best extra betalem om meer e-boeken te kunnen lenen.

1

Bibliotheek Vledder

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

nee 1

neen 1

neen. Wel wil ik graag uit het panel aangezien ik de bieb weinig meer bezoek. 1

Bibliotheek Diever

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Nee 3

Neen 1
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Bibliotheek Dwingeloo

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp

Aantal keer 

genoemd

Ik krijg voldoende informatie over duurzaamheid in andere media, krant, radio en TV. Iedereen die wil is voldoende geïnformeerd en 

wie geen interesse heeft wordt door de bibliotheek ook niet geïnspireerd. Ik heb het idee dat jullie hier veel te laat mee zijn.

1

nee 2

Nee 1

Ner 1
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