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De conclusies uit het verkennende haalbaarheidsonderzoek en het vervolg daarop.

Inleiding
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2021 besloten tot een 
haalbaarheidsonderzoek naar de herhuisvesting van een volwaardige 
bibliotheekvoorziening binnen het gemeentehuis. De raad koppelde aan die verhuizing 
een taakstellende getrapte bezuiniging op de subsidie van de bibliotheek: C 100.000 
in 2022, oplopend tot C 300.000 in 2024. Voor de verhuizing en herinrichting werd C 1 
miljoen beschikbaar gesteld.

De raad wil graag in de eerste helft van 2021 geïnformeerd worden over de 
haalbaarheid van de verhuizing en de daarmee samenhangende taakstellende 
bezuiniging.

Kernboodschap
In de afgelopen periode hebben wij samen met de bibliotheek dit verkennende 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uitgangspunt was een volwaardige 
bibliotheekvoorziening conform de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken en het onlangs 
vastgestelde bibliotheekconvenant.

We hebben buro Aat Vos advies gevraagd over de ruimtelijke haalbaarheid. Dit advies 
is als bijlage opgenomen. De bibliotheek heeft daarnaast op eigen initiatief een 
benchmarkonderzoek laten doen door buro Thomas van Dalen. Dit onderzoek is ook 
als bijlage opgenomen.

Gemeentelijke visie nodig
Een volwaardige bibliotheekvoorziening geeft invulling aan alle vijf voorgeschreven 
pijlers van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. En ook aan het recente 
bibliotheekconvenant. De invulling van de taken, de mate waarin en de daarvoor 
beschikbaar gestelde middelen zijn lokale afwegingen. Hiervoor is een heldere 
gemeentelijke visie benodigd. Die is er nu niet. Het visiedocument 'Cultuur verbindt 
Veldhoven' biedt onvoldoende handvatten. Om de regie over de bibliotheekvoorziening 
te houden, is het noodzakelijk een verdiepingsslag te maken op een volwaardige 
bibliotheekvoorziening voor Veldhoven.

Samenwerking SGE
Het Stedelijk Gebied Eindhoven verkent de mogelijkheden tot sterkere verbinding 
tussen de diverse bibliotheekvoorzieningen. Het doel is meer efficiëntie en beter 
gebruik van de beschikbare middelen. Voor Veldhoven, met zijn centrale, zelfstandige



bibliotheekvoorziening, is de kans reëel dat samen optrekken in een groter verband 
efficiëntie- en middelenvoordeel oplevert. In de verdieping van onze visie op de 
volwaardige bibliotheek, moeten wij ons ook uitspreken over de mate van 
zelfstandigheid van deze voorziening in de toekomst.

Mee in ontwikkelingen centrum
De bibliotheek staat niet op zichzelf. Zij maakt deel uit van het cluster van culturele 
voorzieningen in het centrumgebied. Dit cluster is essentieel voor het onderscheidend 
vermogen van het Citycentrum. En daarmee voor een goed functionerend centrum. 
Door het beter benutten van de bibliotheekvoorziening, maar zeker ook het 
combineren met andere functies, stijgt de kwaliteit van het Citycentrum en het 
woonmilieu. Gezien het belang van de bibliotheekvoorziening voor het centrumgebied 
zijn verschillende huisvestingsscenario's denkbaar. De bibliotheekvoorziening verdient 
het om in de centrumontwikkelingen een volwaardige kans te krijgen.

Conclusie
Wij concluderen, alle informatie overziende, dat het niet haalbaar is om binnen de 
gestelde kaders de bibliotheekvoorziening te verhuizen. En om de daaraan gekoppelde 
bezuiniging uit te voeren. Daarnaast constateren wij dat er zich in de nabije toekomst 
kansen voordoen die een adequate verhuizing binnen het centrum en efficiënter 
middelengebruik mogelijk maken.

Vervolg
Wij formuleren een verdiepende visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening voor 
Veldhoven en de middelen die daarvoor benodigd zijn. Dit doen wij in samenspraak 
met gebruikers en partners. We onderzoeken de mogelijkheden en voor- en nadelen 
van nauwere samenwerking binnen het SGE. De zoektocht naar adequate huisvesting 
voor de volwaardige bibliotheekvoorziening koppelen wij aan de ontwikkelingen in het 
centrumgebied. De visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening kan naar 
verwachting in het voorjaar van 2023 aan uw raad aangeboden worden. In de 
kadernota 2022 maken wij melding van dit vervolgtraject.
Duidelijk is dat het niet doorgaan van de verhuizing van de bibliotheek leidt tot een 
nadeel voor de begroting. Op dit moment hebben we nog niet alle financiële informatie 
beschikbaar. In de begroting 2022 wordt een uitgewerkt voorstel financieel 
opgenomen.

Communicatie en samenspraak
We maken deze informatie bekend via de gebruikelijke communicatiemiddelen van de 
gemeente.

Bijlagen

1. Locatieonderzoek Aat Vos
2. Benchmark onderzoek Thomas van Daalen
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Leeswijzer
De snelle lezer leest alleen hoofdstuk 6, 'Resultaten'. Voor meer achtergond 

bij deze resultaten wordt aangeraden om daarnaast hoofdstuk 3, 4 en 5 te 

lezen. Hoofdstuk 2 geeft de context weer, terwijl hoofdstuk 1 het onderzoek 

als geheel inkadert.

De 'Inleiding' fungeert als de introductie van het onderzoek en beschrijft 

de aanleiding, de inkadering en de methoden die tijdens het onderzoek zijn 
toegepast.

Het tweede hoofdstuk 'Context' biedt een blik op de onderzoekslocatie in 

Veldhoven, en plaatst de locatie in haar context. De in hoofdstuk 2 getoonde 

overzichtskaarten vormen de contextuele basis voor de verdere uitwerking in 

de volgende hoofdstukken.

Het derde hoofdstuk 'Analyses' behandelt de ruimtelijke analyse van het 

gebouw en de inhoudelijke uitgangspunten van het Programma van Eisen 

(PvE) van de bibliotheek. De informatie in dit hoofdstuk vormt de basis 

informatie die wordt toegepast in hoofdstuk 4 en 5.

De vierde en vijfde hoofdstukken, 'Scenario 1' en 'Scenario 2', zoomen in op de 

plangebieden waarin het PvE uit hoofdstuk 3 in wordt geprojecteerd. In deze 

hoofdstukken wordt er onderzocht welke functies er passen in de diverse 

scenario's en welke onderdelen niet in het plangebied geplaatst kunnen 

worden. Aan het einde van deze hoofdstukken worden de vlekkenplannen 

getoetst op de diverse criteria en wordt er een referentieproject ter illustratie 

getoond.

Het zesde hoofdstuk 'Resultaten' zet ten slotte de resultaten van het 

onderzoek op een rijtje en sluit af met conclusies, aanbevelingen en kansen.
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1. INLEIDING
aatvos

Dit locatieonderzoek 'Bibliotheek Veldhoven' heeft betrekking op Veldhoven, 

een stad met ongeveer 45.000 inwoners in de provincie Brabant. Een 

herpositionering van bibliotheek Veldhoven is aanstaande, waarbij de huidige 

huisvesting wordt verlaten. Een mogelijke nieuwe locatie voor de bibliotheek 

is de begane grond van het Gemeentehuis in Veldhoven.

Dit hoofdstuk gaat nader in op de aanleiding van dit onderzoek, het doel ervan, 

de inkadering en de voor dit onderzoek gehanteerde werkwijze. Het vormt 

daarmee als het ware de lens waardoor naar de locatie wordt gekeken en 

eveneens de inleiding op hoofdstuk 2 en verder.

beeld Inwoners van Oslo in de Deichman Stovner-bibliotheek in het Stovner Senter, 
Oslo, Noorwegen, een project van aatvos - foto: Marco Heyda
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1.1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK
Een volwaardige, toekomstbestendige bibliotheek

aatvos

Situatie
Een herdefinitie van Bibliotheek Veldhoven is aanstaande, waarbij de huidige 

huisvesting wordt verlaten. Door forse bezuinigingen in de afgelopen periode 

was de bibliotheek genoodzaakt om de eerste verdieping van het huidige pand - 

eigendom van de gemeente Veldhoven - op te zeggen. Sindsdien staat de eerste 

verdieping nagenoeg leeg. In de praktijk wordt de opgezegde ruimte nog wel door 

de bibliotheek en de andere organisaties in het pand gebruikt. De bibliotheek 

huurt nu nog 1.3ŨŨ m2 voor een bedrag van ê 84.326,- per jaar in 2021. De 

bezuinigen zullen nog verder doorgevoerd worden: voor de komende 3 jaar wordt 

een kostenbesparing op de exploitatie voorgesteld van ca. ê 100.000,- per jaar, 

oplopend tot 6300.000,- in 2024. In beginsel is een budget beschikbaar voor 

herhuisvesting van 1 miljoen euro (excl. btw). Dit budget is gebaseerd op een 

studie die in opdracht van de afdeling Vastgoed van de gemeente Veldhoven 

is uitgevoerd. In het gemeentehuis van Veldhoven is op voorhand 642 m2 

beschikbaar voor de bibliotheekvoorzieningen. Het geschatte oppervlak van dit 

plangebied is door de gemeente Veldhoven aangegeven.

De gemeente is een traject gestart om te na te gaan of het haalbaar is om in een 

aanzienlijk kleinere ruimte én met een fors lager budget toch een volwaardige, 

toekomstbestendige bibliotheek te realiseren. Een plek waar zowel Bibliotheek 

Veldhoven, de gemeentelijke organisatie, de medegebruikers en het publiek 

goed tot hun recht komen. Om dit vraagstuk te kunnen beantwoorden, en tevens 

inzicht te krijgen in de ruimtelijke consequenties die hiermee gepaard gaan, is dit 

locatieonderzoek ingesteld.

Doel
Het doel van het locatieonderzoek is om na te gaan of in Veldhoven een 

volwaardige*, toekomstbestendige en robuuste** bibliotheek voor de bewoners 

ontwikkeld kan worden. De wijze waarop we dit onderzoek invullen wordt verder 

toegelicht in de volgende pagina's.
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Jongeren op grote trap in Huis van Eemnes - NL Kind wordt voorgelezen in Kulturhus Haaksbergen - NL

* zoals gedefinieerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), 

5 wettelijke kernfuncties

** zoals gedefinieerd in het Bibliotheekconvenant 2020-2023

beeld Alle foto's gemaakt door Marco Heyda
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1.2 INKADERING ONDERZOEK
De lens waardoor we naar de opdracht kijken

aatvos

Om grip te krijgen op de vraag of in het plangebied van het gemeentehuis 

een volwaardige bibliotheek gehuisvest kan worden, hebben we samen met 

Gemeente Veldhoven en Bibliotheek Veldhoven een aantal criteria opgesteld 

die onderzocht dienen te worden. Deze zijn in het schema hiernaast 

weergegeven. De toetsingscriteria zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Bij 

de beoordeling van de kwalitatieve aspecten, zoals gesteld in de tabel, pogen 

we een zo objectief mogelijke observatie toe te passen aan de hand van 

toetsbare criteria.

Om als een volledig functionele bibliotheek te worden gekwalificeerd, moet 

de bibliotheek in staat zijn de vijf maatschappelijke kernfuncties (Wsob) 

te vervullen, zoals gedefinieerd in de Richtlijn voor basisbibliotheken, die 

samen met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgesteld. Deze wet schrijft de volgende 
voorwaarden voor:

1. Kennis en informatie ter beschikking stellen
2. Ontwikkeling en educatie bieden
3. Lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur
4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst en cultuur

Ook dient de Bibliotheek te voldoen aan het Bibliotheekconvenant 

2020-2023. In dit convenant staan de afspraken over de bijdrage van de 

bibliotheekvoorziening in Nederland aan de maatschappelijke opgaven. Deze 

maatschappelijke opgaven zijn:

1. Geletterde samenleving - Bevorderen geletterdheid en 
leesplezier

2. Participatie in informatiesamenleving - Digitale inclusie en 
digitaal burgerschap

3. Leven lang ontwikkelen - Basisvaardigheden en blijvende 
inzetbaarheid.

Met betrekking tot de mediacollectie (collectievorming) stelt Lokaal 

bibliotheekwerk - een handreiking voor gemeenten - dat de bibliotheek moet

6

voldoen aan het Gemeenschappelijk collectieplan zoals opgesteld door de 

Koninklijke Bibliotheek (zie bijlage 7).

Op basis van deze richtlijnen heeft de Certificeringsorganisatie 

Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de taak om elke vier jaar de kwaliteit 

van bibliotheken in heel Nederland te bewaken en te beoordelen, om ervoor 

te zorgen dat de bibliotheken als volwaardige partner functioneren in het 

netwerk van openbare bibliotheken.

In hoofdstuk 4 en 5 zullen de Wsob-kernfuncties en de drie opgaven van 

het Bibliotheekconvenant als toetsingscriteria dienen voor de diverse 

vlekkenplan studies. In hoofdstuk 4 wordt alleen ingezoomd op het 

plangebied van 642 m2. In hoofdstuk 5 wordt zowel gekeken naar het 

plangebied van 642 m2, als ook naar de voormalige burgerhal (gelegen op 

de begane grond en de eerste verdieping van het gemeentehuis). Overige 

ruimtes zijn in dit onderzoek niet opgenomen. Hoofdstuk 6 vat de bevindingen 

samen. De diverse vlekkenplannen worden in de eerste plaats getoetst aan 

de bovengenoemde 5-kernfuncties van de Wsob en de drie opgaven van het 

Bibliotheekconvenant 2020-2023 en in de tweede plaats aan de hand van 

nevenstaand schema.

Naast bovengenoemde criteria (de Bibliotheekwet en het 

Bibliotheekconvenant) die in zekere zin een objectief toetsingskader vormen, 

introduceren we een tweede toets die meer gericht is op de sociale en

Tabel 1: Ruimtelijke behoeften van een publieke voorziening op gebouwniveau

ruimtelijke kwaliteit en persoonlijke beleving van de ervaring van de gebruiker. 

Daartoe gebruiken we een aantal criteria die in nevenstaand schema worden 

samengevat. De hier genoemde criteria zijn samengesteld op basis van 

onderzoek naar de sociale, ruimtelijke en persoonlijke beleving van sociale 

ontmoetingsplaatsen. Daarbij putten we onder meer uit onderzoek van 

Ken Robinson (Creative Schools), William H. Whyte (The Social Life of Small 

Urban Spaces), Paco Underhill (Why We Buy), Joe Pine & James Gilmore 

(The Experience Economy), Skorupka & Alfonzo (Hierarchy of Needs in 

Public Space), Ruud Boer (Brand Design Model), Simon Sinek (The Golden 

Circle), Howard Gardner (Fames of Mind), Eric Klinenberg (Palaces for the 

People) en uiteraard Ray Oldenburg, de godfather van de Third Place (The 

Great Good Place). Ons kompas is de Duitse filosoof Jürgen Habermas (Der 
Strukturwandel der Öffentlichkeit), die de rol en de noodzaak van publieke 

ruimte voor een gezonde samenleving reeds in 1962 formuleerde. Op basis 

van deze onderzoeken zijn een aantal ruimtelijke criteria geformuleerd die 

belangrijk zijn voor het functioneren van sociale ontmoetingsplaatsen. Deze 

criteria zijn vervolgens in een systeem gerangschikt dat is gebaseerd is op de 

door Abraham Maslow ontwikkelde hiërarchie voor de universele behoeften 

van de mens. Hierdoor ontstaat een systeem van toetsingscriteria op 

ruimtelijke aspecten van menselijke behoeften.

In het laatste hoofdstuk worden daarnaast ook mogelijke, nieuwe kansen 

toegelicht.
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1.3 WERKWIJZE ONDERZOEK
Methodiek

aatvos

Om antwoord te kunnen geven op de eerder gespecificeerde vragen hebben we een aantal 

aspecten in beeld willen brengen. Dat zijn de volgende aspecten:

^ Stedenbouwkundige, verkeerskundige en sociale infrastructuur 

^ Samenwerkingsmogelijkheden 
• Fysieke site scan

^ Huidige gebruik beschikbare m2 bibliotheek 

^ Programma van Eisen Bibliotheek Veldhoven.

Werkwijze
We hebben daarbij de volgende werkwijze gehanteerd:

^ Fysieke site scan van het gebouw, locatie en zijn context 

^ Deskresearch en actieve informatievragen aan betrokkenen 

^ Datascan stedenbouwkundige, verkeerskundige en sociale infrastructuur op basis van 

open bronnen

^ Inventarisatie van huidige gebruik van m2 in overleg met Bibliotheek Veldhoven 

^ Inventarisatie en onderverdeling PvE in overleg met Bibliotheek Veldhoven 

^ Ruimtelijke analyses van het gebouw

^ Projectie PvE van de bibliotheek op plangebied in twee scenario's 

^ Vlekkenplan studies voor twee scenario's rekening houdend met Wsob en 

Bibliotheekconvenant 2020-2023

^ Analyses en toetsing diverse vlekkenplan studies van de twee scenario's 

^ Tonen van referentieprojecten per scenario.

beeld Afbeeldingen rechts van plein rondom gemeentehuis door aatvos gemaakt in 
winter 2021

Bronnen
Bij het onderzoek zijn de volgende bronnen gebruikt:

^ OpenStreetMap-auteurs© (onderlegger van alle contextkaarten)

^ Studio.mapbox (voor het maken van kaarten)

^ My Google Maps/Google Earth (inhoudelijke informatie op de kaarten)

^ Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

^ Bibliotheekconvenant 2020-2023

^ Visiedocument 'Cultuur verbindt Veldhoven!'

^ Programma van Eisen Bibliotheek Veldhoven - aangeleverd door Bibliotheek Veldhoven 

^ Samenwerkingspartners Bibliotheek Veldhoven - aangeleverd door Bibliotheek Veldhoven 

^ Media collectie rekenmodel van Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Nederland 

- aangeleverd door Bibliotheek Veldhoven

^ Plattegrond onderleggers van de gemeente en het theater - aangeleverd door Gemeente 

Veldhoven en Theater de Schalm.

Theater de Schalm aan het Meiveld

-

Plein Meiveld

j-—--
ïř -V.

City passage aan het Meiveld

Ŭ0O

City passage aan het Meiveld
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1.4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR
Waar mensen en gebouwen samenkomen

aatvos

Een stad bestaat, naast natuur en infrastructuur, uit zowel mensen als 

gebouwen. Een bibliotheek is een bijzonder onderdeel van die stad: het 

is een publiek gebouw in de stad waar mensen uit de stad samenkomen. 

Daarmee maakt het een heel specifiek aspect van de stad zichtbaar, 

namelijk de sociale infrastructuur. Dit onderzoek heeft daarom een specifiek 

aandachtsgebied dat zich afspeelt in zowel de fysieke als de niet-fysieke 

delen van de stedelijke infrastructuur. We willen inzichtelijk maken of de 

bibliotheek aan kan haken bij reeds bestaande delen van deze sociale 

infrastructuur.

De Amerikaanse socioloog Erik Klinenberg definieert 'sociale infrastructuur' 

als volgt: "De fysieke omstandigheden, plaatsen en organisaties die 

beïnvloeden hoe mensen met elkaar omgaan en die instrumenteel zijn in het 

bepalen of sociaal kapitaal zich ontwikkelt" (Klinenberg, 2018). Klinenberg liet 

in zijn boek 'Palaces for the People' (2018) zien hoe een goed functionerende 

sociale infrastructuur bij kan dragen aan een gezonde samenleving. Dit vereist 

onder meer de aanwezigheid van zowel fysiek als niet-fysiek kapitaal, waarbij 

volgens Klinenberg sprake is van een duidelijke volgorde: de aanwezigheid van 

voldoende fysiek kapitaal (plaatsen, gebouwen, wegen, kabels, etc.) is een 

eerste vereiste voor de gezonde ontwikkeling van niet-fysiek, ofwel sociaal 

kapitaal (mensen, kennis, instituties, organisaties, verenigingen, etc). Anders 

gezegd: dankzij een bibliotheek kan sociaal kapitaal zich ontwikkelen, en 

daarmee kan een bibliotheek bijdragen aan de mentale gezondheid van een 

samenleving (Klinenberg, 2018).

We gebruiken Klinenberg's definitie van 'sociale infrastructuur' om drie 

soorten 'public spaces' (publieke ruimten) te definiëren en in het kader van dit 

onderzoek in beeld te brengen. Daarbij onderscheiden we drie verschillende 

soorten 'public spaces', afhankelijk van de wijze waarop zij worden 

geprogrammeerd en beheerd en de mate waarin zij toegankelijk zijn voor (het 

grote) publiek. Zij worden gedefinieerd als 'common grounds', 'public places' 

en 'collective hotspots'. Ter volledigheid belichten we ook zogenoemde 'non 

public social places'.

beeld 4 schetsen 'places' gemaakt door aatvos

1 Common Grounds
Een 'common ground' (openbare ruimte) is een niet-geprogrammeerde 

openbare ruimte die open en toegankelijk is voor iedereen en die wordt 
aangelegd en beheerd door de overheid. Voorbeelden zijn: straten, parken, 

stranden, pleinen, enz.

2 Public Places
Een 'public place' (publiek gebouw) is een geprogrammeerde openbare ruimte 

die open en toegankelijk is voor iedereen en gebouwd en/of beheerd wordt 

door een non-profit, particuliere of overheidsorganisatie. Voorbeelden zijn: 

bibliotheken, jeugdclubs, theaters, luchthavens, culturele huizen, koffiebars, 

kapsalons, cafés, bars, restaurants, enz.

3 Collective Hotspots
Een 'collective hotspot' (collectieve hotspot) is een geprogrammeerde 

openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is op basis van inschrijving, 

aanmelding of uitnodiging en gebouwd en/of beheerd wordt door een non

profit, particuliere of overheidsorganisatie.. Voorbeelden zijn: sportclubs, 

casino's, huiskamers van bejaardentehuizen, collectieve woonruimten, hotels, 

enz.

4 Non-public social places
Naast de hiervoor genoemde drie soorten 'public spaces' zijn er ook sociale 

plaatsen die semi- publiek zijn en alleen op uitnodiging kunnen worden 

betreden, zoals bijvoorbeeld een school of een kantoor. Omdat deze plaatsen 

ook voor de nodige sociale dynamiek zorgen brengen we deze eveneens in 

beeld.

Bij 'common grounds' is de aanwezigheid van beheerders en personeel, 

passief en bijna onmerkbaar. 'Public places' en 'collective hotspots' 

daarentegen hebben een sterke zichtbare aanwezigheid van 'facilitators', 

ofwel eigenaars en personeel die de agenda voor de ruimte bepalen en 

beheren.

Common grounds

Public place

Collective
hotspot Hflítu

a oo;

Non-public social 
places
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2. CONTEXT
aatvos

Dit hoofdstuk gaat nader in op de context waarin van dit locatieonderzoek in 

Veldhoven. Het biedt ons een blik op de stedenbouwkundige, verkeerskundige 

en sociale structuur rondom de locatie. Daarnaast komen de diverse 

samenwerkingsverbanden van de bibliotheek naar voren. Aansluitend bekijken 

we de huidige situatie van het gemeentehuis Veldhoven, gecombineerd met 

plattegronden van de huidige situatie en het plangebied.

Bron van alle getoonde informatie: zie hoofdstuk 1.3. Dataprocessing en 

kaarten: aatvos.

beeld lokale burgers van Keulen in de Kalk-bibliotheek aan de Kalker
Hauptstrasse, Keulen, Duitsland, een project van aatvos - foto: Marco Heyda
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2.1 OVERZICHT STEDELIJKE CONTEXT
Introductie

aatvos

Op de kaart hiernaast is de onderzoekslocatie in Veldhoven in de fysieke 

omvang weergegeven. Deze kaart vormt de onderlegger voor de kaarten 

die op de volgende pagina's zijn weergeven. Daar laten we de volgende 
overzichtskaarten zien:

^ 2.2 Stedenbouwkundige context 

^ 2.3 Verkeerskundige infrastructuur 

^ 2.4 Sociale infrastructuur 

^ 2.5 Samenwerkingsmogelijkheden

Legenda
M Onderzoekslocatie

beeld Kaart: onderlegger © OpenStreetMap-auteurs
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2.2 STEDENBOUWKUNDIGE INFRASTRUCTUUR
Verdichting

aatvos

Het gemeentehuis is gelegen in het hart van het stadscentrum van 

Veldhoven. Marktplein Meiveld ligt direct naast het gebouw en verderop 

in de straat bevindt zich de belangrijkste winkelzone van Veldhoven: City 

passage Veldhoven. Boven de winkels bevinden zich appartementen. Het 

gehele centrumgebied inclusief het gemeentehuis is voornamelijk gericht 

op gemeentelijke, commerciële en recreatieve activiteiten. De binnenstad is 

door diverse hoofdwegen en parken ruimtelijk gescheiden van de nabijgelegen 

belangrijkste woonwijken.Toegang tot het centrumgebied geschiedt 

onder meer via een overdekte doorgang, de passage genoemd, naast het 

gemeentehuis. In het gebouw van het gemeentehuis bevinden zich twee 

ingangen naar de onderliggende parkeergarage. Voetgangers en fietsers 

betreden het gebied via de straat naast het theater.

beeld Kaart: onderlegger © OpenStreetMap-auteurs
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2.3 VERKEERSKUNDIGE INFRASTRUCTUUR
Wegen en openbaar vervoer

aatvos

Het gemeentehuis van Veldhoven ligt in nabijheid van de hoofdweg waar ook 

een bushalte is gesitueerd. Naast het openbaar vervoer kunnen bezoekers 

het gemeentehuis eenvoudig bereiken met de fiets of auto. Zowel achter als 

onder het gemeentehuis bevinden zich parkeerfaciliteiten..

beeld Kaart: onderlegger © OpenStreetMap-auteurs

Legenda
Autosnelweg 

Hoofdweg 

Primaire weg 

Secundaire weg 

Lokale weg 

Brug 

Tunnel

Spoorweg Z Tramlijn 

Halte van het OV
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2.4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR
Public spaces

aatvos

1. Common ground
Het gemeentehuis heeft de potentie een sociale hotspot te worden, mede 

dankzij de ligging aan het Meiveld, een belangrijk marktplein. Het Meiveld wordt 

doordeweeks (op maandag) als tijdelijke marktplek gebruikt. Verder worden op 

dit plein in het jaar diverse evenement georganiseerd zoals het cultureel festival 

CityFest. Een andere 'common ground' is het grote Burgermeester Elsenpark 

dat op een steenworp afstand ligt, maar ruimtelijk geïsoleerd wordt door de 

omringende gebouwen.

2. Public places
Het centrum van Veldhoven bestaat uit een langgerekte winkelstraat en 

een overdekt winkelcentrum dat parallel aan de straat loopt. Hier kunnen de 

inwoners terecht voor hun dagelijkse boodschappen, vrije tijd en burgerzaken. 

Het gemeentehuis aan het marktplein ligt op een steenworp afstand van het 

winkelgebied waar de meeste reuring plaatsvindt. Hoewel er enkele winkels 

rondom het plein gelegen zijn en eveneens een supermarkt, een publiekstrekker, 

is dit deel van het stadscentrum toch ruimtelijk relatief geïsoleerd van de rest 

van het winkelgebied. Dit wordt veroorzaakt door tussenliggende bouwwerken 

(ondermeer toegang gevend tot ondergronds parkeren) die het zicht blokkeren, 

waardoor een 'vanzelfsprekend' verloop van voetgangersverkeer als het ware 

wordt gestagneerd.

3. Collective hotspot
De collectieve hotspots in het stadscentrum richten zich veelal op culturele 

ontspanning en sport.Theater de Schalm en Cinema Gold liggen aan dezelfde 

kant van het centrum als het gemeentehuis. Er is ook een omvangrijke sporthal 

in de buurt, maar deze is eveneens ruimtelijk losgekoppeld van de rest van het 

stadscentrum.

4. Non-public places

In de omgeving van het stadshart bevinden zich relatief weinig kantoren. Nabij 

het gemeentehuis bevindt zich een rijschool op een aanzienlijk groot terrein. 

Door de omringende gebouwen valt het bedrijf weinig op. Verder zijn er enkele 

kinderdagverblijven en een lagere school op loopafstand van het centrum 

bereikbaar.

1. Common grounds Legenda 2. Public spaces
Plein

Speeltuin 

Park & natuur

Legenda
^ Restaurant 

Bibliotheek 

Overheidsvoorziening 

Supermarkt 

Café 

Winkel

1

3. Collective hotspots t

t

Legenda
Theater

Bioscoop

Sportclub

Legenda
Kinderopvang 

School 

kantoor

4. Non-public social places

beeld Kaart: onderlegger © OpenStreetMap-auteurs
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2.5 SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN
Draagvlak voor potentie

aatvos

Bibliotheek Veldhoven werkt nauw samen met lokale partijen. In de 

nevenstaande kaarten zijn alle partners weergeven. Hieronder volgt een 

opsomming van de diverse partners en omschrijvingen van hun samenwerking 

met de bibliotheek.

Partners:

^ Gemeente Veldhoven is de subsidiënt, opdrachtgever en incidenteel 

gebruiker van de bibliotheek.

^ COPR (Centrum Ontwikkelings Programma) is een samenwerkingsverband 

tussen winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente 

en culturele instellingen. Deze organisaties werken samen aan de 

verbetering, verduurzaming en verhoging van de aantrekkelijkheid van het 

CityCentrum Veldhoven.

^ ASML Foundation is hoofdsponsor van de activiteit VoorleesExpress 

Veldhoven (driejarige overeenkomst).

^ De muziekschool Art4U, Museum 't Oude Slot, Theater de Schalm 

vormen samen met Bibliotheek Veldhoven de vier grote, professionele 

instellingen van Veldhoven. Gezamenlijk programmeren zij voor cultureel 

festival CityFest Veldhoven en organiseren en jureren zij de verkiezing van 

de Veldhovense Cultuurprijs.

^ Onderwijsinstellingen, vroeg voorschoolse opvang, buitenschoolse 

opvang en kinderdagverblijven werken structureel en op beleidsmatig 

en uitvoerend niveau samen aan de leesvaardigheid, taalontwikkeling, 

leesplezier en mediawijsheid van de Veldhovense jeugd (0-18 jaar).

^ Bovenlokaal: Collega bibliotheken (Eindhoven, Best, Helmond-Peel, de 
Kempen, Dommeldal, Biblioplus, Bibliocentre en de Lage Beemden) 

vormen samen met Bibliotheek Veldhoven de zogenoemde Brainport 

Librairies. De Brainport Libraries werken samen aan De Bibliotheek van de 

Toekomst.

^ Provinciaal: Cubiss.

^ Landelijk: Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Koninklijke 

Bibliotheek (KB).

Programmatische samenwerkingen:
^ Theater de Schalm is een belangrijke partner voor de bibliotheek. Zowel 

beeld Kaart: onderlegger © OpenStreetMap-auteurs

gezamenlijk als afzonderlijk werken ze samen aan programmeringen. De zalen 

van het theater zijn vanwege de coronamaatregelen het decor geweest voor 

onder meer het Literair Café Veldhoven en de Voorleeswedstrijd voor het 

primair onderwijs.

^ Museum 't Oude Slot en de bibliotheek zijn partners op diverse gebieden, 

voornamelijk in de programmering zoals binnen het Literair Café Veldhoven. 

Verder is het Erfgoedpunt ondergebracht binnen de Bibliotheek Veldhoven. 

Momenteel wordt er gezamenlijk gewerkt aan een belevenistafel over 

de geschiedenis van Veldhoven. Verder heeft het museum een externe 

expositieruimte 'De Verdieping', gelegen naast de bibliotheek.

^ Cordaad Welzijn is een van de belangrijkste samenwerkingspartners voor 

de bibliotheek. De meeste vrijwilligers die voor de bibliotheek werken komen 

uit de pool van Cordaad. Verder is Cordaad een van de kernpartners voor het 

DigiTaalHuis en VoorLeesExpress die plaats vinden in de bibliotheek.

^ Swove, Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven, gezamenlijke organisatie van 

Dementheek in de bibliotheek.

^ Het Belastingscafé in de bibliotheek wordt o.a. georganiseerd met BSR 

(Bureau Sociale Raadslieden), KBO Kring Veldhoven en PVgE Veldhoven.

^ GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven) partner in activiteiten zoals 

PsySalon en Lichtcafé.

^ Vier erfgoedinstellingen gebruiken momenteel (in overleg met de gemeente) 

een ruimte in de bibliotheek op de eerste verdieping.

^ Met boekhandel Bruna in Veldhoven en met Museum 't Oude Slot organiseert 

de bibliotheek het Literair Café Veldhoven. Verder verzorgt Bruna vaak de 

boekverkoop en signeersessies bij lezingen van schrijvers die door de 

bibliotheek worden georganiseerd.

Mogelijkheden voor de toekomst:
De ruimten van Theater de Schalm, De Verdieping (onderdeel/expositieruimte van 

Museum 't Oude Slot) en de bibliotheek bevinden zich praktisch onder één dak. 

Zalen van het theater worden gebruikt voor programmeringen van de bibliotheek. 

Bij een expositie op De Verdieping verloopt de toegang via de bibliotheek.

Zowel Bibliotheek Veldhoven, Theater de Schalm als Museum 't Oude Slot delen 

het enthousiaste voornemen om de samenwerking in de toekomst, ook op 

gebouwniveau, te intensiveren. Ruimtes gezamenlijk delen voor programmering 

is daarbij een aantrekkelijke optie voor alle partijen. Verdere ontwikkeling 

van mogelijke plannen zijn onder meer afhankelijk van de voortgang rond de 

herhuisvesting van de bibliotheek.

Theater de Schalm ę

f Gemeente Veldhoven
City Center Veldhoven

Cordaad Welzijn ţ
Veldhoven Music Foudation' -

I t
Swove

ļ Bureau Sociaal 
Raadslieden

■fASML

4ff/
w

Legenda
Kinderopvang

Scholen

Samenwerkingen f Museum 't Oude Slot

Kaart samenwerkingsmogelijkheden - programmering

t

t

Legenda
Kinderopvang

Scholen

Samenwerkingen

Erfgoedinstellingen
DiGiTaalHuis

Theater de Schalm

Gemeente Veldhoven

\

City Center Veldhoven

Kaart samenwerkingsmogelijkheden - gebouw niveau
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2.6 OVERZICHT PLATTEGRONDEN
Huidige situatie en plangebied

aatvos

In de onderstaande plattegrond is de huidige situatie van het gemeentehuis 

te zien (links). In het complex waar het gemeentehuis gevestigd is bevinden 

zich onder meer ook de burgerhal, de raadzaal, expositieruimte van Museum 

't Slot (De Verdieping) en Theater de Schalm. Tussen het gemeentehuis en de 

burgerhal bevindt zich de passage. De passage verbindt een parkeerterrein 

met het Meiveld. In de huidige situatie bevinden de entree van het 

gemeentehuis en de burgerhal zich in de passage. De begane grond van het 

gemeentehuis wordt nu vooral gebruikt voor de receptie en de services van 

burgerzaken.

De rechter plattegrond toont de beoogde nieuwe situatie van het 

gemeentehuis. Rood gemankeerd geeft het plangebied van dit onderzoek 

weer: de mogelijk nieuwe locatie voor de bibliotheek. In dit plan is er een 

nieuwe extra entree gecreëerd aan het Meiveld, waardoor er een gedeelde 

entree ontstaat voor zowel de bibliotheek als het gemeentehuis. Aan 

de rechterzijde van de plattegrond zijn de services van burgerzaken 

geoptimaliseerd ten opzichte van de huidige situatie; ontsloten door de 

bestaande entree die nu een minder publiek karakter (toegang voor personeel 

bezoek alleen op afspraak) heeft gekregen. Door deze herschikking is er een 

ruimte vrijgekomen van 642 m2. Hierin bevinden zich ook de nieuwe gedeelde 

publieke entree en de toiletten.

Plattegrond bestaande situatie

15

Plattegrond plangebied
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2.7.1 FOTO'S BESTAANDE SITUATIE
Exterieur gemeentehuis

aatvos

In de nevenstaande foto’s is het huidige exterieur van het gemeentehuis te 

zien met omliggende context. Het gemeentehuis ligt aan het plein Meiveld. 

Aan het Meiveld liggen onder meer winkels, restaurants en het Theater de 

Schalm. De ’ronding’ in de gevel van het gemeentehuis bestaat uit donker 

spiegelglas. De entree naar de passage bevindt zich naast deze ronding, waar 

ook de (avond)entree van het theater zit. In de passage zijn de huidige entree 

van het gemeentehuis en de burgerhal gevestigd.

beeld Foto's: aatvos gemaakt in winter van 2021
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2.7.2 FOTO'S BESTAANDE SITUATIE
Interieur gemeentehuis

aatvos

Op de hiernaast afgebeelde foto’s is de huidige situatie van het 

gemeentehuis te zien. Bij binnenkomst passeren bezoekers een vide die in 

verbinding staat met de eerste verdieping. De receptie bevindt zich aan de 

linkerzijde na de entree. Op de achterwand is een muurschildering te zien. 

Doorlopend na de receptie is de wachtruimte van burgerzaken te vinden. 

Deze ruimte vormt in dit onderzoek het plangebied. De ronde gevel heeft 

verdiepingshoge ramen die uitzicht geven over het Meiveld. In deze ruimte is 

er dankzij een lichtstraat een visuele verbinding met de eerste verdieping.

beeld Foto's aatvos gemaakt in winter van 2021
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2.7.3 FOTO'S BESTAANDE SITUATIE
Interieur burgerhal en theater

aatvos

Naast het gemeentehuis bevindt zich de burgerhal. De burgerhal en 

gemeentehuis worden door de passage met elkaar verbonden. De burgerhal 

is een ruimte met een flexibele indeling die voor verschillende functies wordt 

gebruikt. Zoals bijvoorbeeld de foyer van de trouwzaal, de expositieruimte 

van Museum 't Oude slot en als uitloop en foyer van de raadzaal. De ruimte 

bestaat uit twee verdiepingen. De ruimte op de eerste verdieping is alleen via 

een trap bereikbaar. Voor rolstoelgebruikers is via een omweg een lift in het 

gemeentehuis beschikbaar om de eerste verdieping te bereiken. De ruimte 

op de begane grond en eerste verdieping is letterlijk het middelpunt tussen 

diverse gebouwen en functies. De burgerhal is omringd door de raadzaal, de 

trouwzaal en de 'Spie' (smalle lichte ruimte met lichtstraat) met verbinding 

naar de huidige bibliotheek en het theater. Wanneer men in de burgerhal staat, 

zijn alle functies dankzij verbindingen van glazen ramen zichtbaar.

De royale foyer van Theater de Schalm bevindt zich achter enkele van deze 

ramen en grenst direct aan de burgerhal op de begane grond van het theater 

en loopt via twee grote trappen door naar de eerste verdieping. Het theater 

bestaat verder uit een grote en een kleine zaal. Bovendien beschikt het 

theater over een restaurant dat direct toegankelijk is vanuit de foyer en 

daardoor indirect aan de burgerhal grenst, en bovendien ook vanaf het Meiveld 

direct toegankelijk is.

beeld Foto's: aatvos gemaakt in winter van 2021 en google street view
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3. ANALYSES
aatvos

Dit hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke analyse van het gebouw en de 

ruimtelijke impact van de bibliotheek. Dit zullen we doen door de bestaande 

bibliotheek onder de loep te nemen waarna we op basis daarvan een 'te 

verhuizen' ruimtelijk programma definiëren. Daarmee kunnen we onderzoeken 

welk deel van de bibliotheek in de nieuwe situatie is onder te brengen, en welk 

deel uiteindelijk niet in de nieuwe ruimte past. Uiteraard zijn daarbij diverse 

scenario's denkbaar, die we in hoofdstuk 4 en 5 zullen onderzoeken. Een 

speciale plaats is in dit hoofdstuk ingeruimd voor het belangrijkste ruimtelijke 

onderdeel van de bibliotheek: de collectie. Via een aantal collectie-studies 

onderzoeken we hoe we de ruimtelijke impact van de mediacollectie kunnen 

optimaliseren.

Bron van alle getoonde informatie: zie hoofdstuk 1.3. Dataprocessing en 

kaarten: aatvos.

beeld Voorbijganger kijkt naar binnen in de Ka/k-bib/iotheek aan de Kalker 
Hauptstrasse, Keulen, Duitsland, een project van aatvos - foto: Marco Heyda
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3.1 RUIMTELIJKE ANALYSES
In en rondom het gebouw

aatvos

Transparantie
Aan de kant van het marktplein zijn er geen fysieke barrières die de verbinding en de 

zichtbaarheid tussen de het gemeentehuis en het marktplein belemmeren. Door de 

sterke reflectie van de glazen ramen aan de gemeentezijde van het gebouw zijn de 

binnenactiviteiten niet tot nauwelijks zichtbaar van buitenaf. Dit relatief onzichtbare 

interieur straalt een afstandelijk en onwelkom gevoel uit naar voorbijgangers. Deze 

spiegelende gevel is niet wenselijk voor een laagdrempelige publieke functie en vraagt 

om een aanpassing op het moment dat achter deze gevel de bibliotheek zichtbaar 

moet worden. Aan de kant van het restaurant zijn de ramen weliswaar veel kleiner, maar 

aanzienlijk transparanter. Hierdoor is daar de mentale verbinding met het marktplein beter.

Publieke plekken
Op de begane grond zijn er drie niveaus van openbare ruimtes: openbaar, tot op zekere 

hoogte openbaar en alleen op afspraak of uitnodiging toegankelijk. De bibliotheek en de 

expositieruimtes zijn het meest openbaar. Het restaurant en de foyer van het theater zijn 

tot op zekere hoogte openbaar. De burgerzaken en de raadzaal tenslotte zijn alleen op 

afspraak of uitnodiging toegankelijk. Uit deze analyse blijkt dat de openbare ruimtes in het 

plangebied in de nieuwe situatie door de verschillende niveaus van vrije toegankelijkheid 

ruimtelijk van elkaar losgekoppeld zijn.

Voetgangersstromen
Deze studie toont de stromen van voetgangers in en rond het gebouw. De passage 

tussen het gemeentehuis en de burgerhal vormt een doorgang tussen het achtergelegen 

parkeerterrein en het marktplein. In deze doorgang bevindt zich ook de huidige entree 

van het gemeentehuis en de burgerhal. Hierdoor ontstaat er een belangrijke stroom 

van voetgangers tussen de twee gebouwen. In de nieuwe situatie wordt er een entree 

toegevoegd. Deze zal functioneel gezien de meest publieke entree zal worden, waardoor 

een nieuwe voetgangersstroom ontstaat.

Ingangen

Er zijn vele ingangen in en rondom het gemeentehuis en elke ingang leidt naar de 

verschillende functies die momenteel in het gebouw bestaan. Dit maakt het voor 

bezoekers die de functies kennen eenvoudig om hun bestemming te bereiken zonder 

te verdwalen of in omwegen terecht te komen. Voor mensen die de omgeving niet 

kennen kunnen de vele ingangen ook verwarrend zijn, mede omdat twee ingangen zich 

in de passage bevinden en vanaf de buitenkant aan het Meiveld niet zichtbaar zijn. In de 

nieuwe situatie wordt een entree toegevoegd. Deze entree wordt functioneel gezien de 

meest publieke entree van het complex. De architectonische articulatie van deze nieuwe 

entree is echter ondergeschikt aan de grotere entree die echter minder publieke functies 

ontsluit, waardoor mogelijk een onduidelijke situatie kan ontstaan.

rm

Transparantie van actuele gebeurtenissen op straat niveau Publieke plekken

Į

Voetgangersstromen Ingangen
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3.2 HUIDIGE BIBLIOTHEEK
Oppervlakte huidige bibliotheek

Om meer inzicht te krijgen in het benodigde aantal vierkante meters die de 

nieuwe bibliotheek tenminste nodig heeft, is de totale oppervlaktes van de 

huidige setting geïnventariseerd. Deze studie is in de hiernaast afgebeelde 

plattegronden te zien. In deze plattegronden is een onderscheiding gemaakt 

van vijf categorieën: bibliotheek (geel), activiteiten (blauw), kantoor 

(lichtoranje), facilitaire voorzieningen (donkeroranje) en loopzones (grijs).

De huidige bibliotheekfuncties en activiteiten bevinden zich voornamelijk op 

de begane grond. Op de eerste verdieping worden nog enkele ondersteunende 

ruimtes gebruikt voornamelijk als kantoor en voor facilitaire voorzieningen.

De exacte vierkante meters van deze diverse functies zijn opgenomen in 

overzicht tabel in bijlage 1 - 'PvE Bibliotheek Veldhoven'. De huidige vierkante 

meters zijn als uitgangspunt genomen voor de bepaling van de m2 per functie 

en categorie. Voor de bepaling van het aantal m2 voor de vlekkenplannen is de 

huidige bibliotheekoppervlakte geanalyseerd.

Bibliotheek en activiteiten
In het PvE is er gekeken naar welke activiteiten/onderdelen in de bibliotheek 

op basis van functionele argumenten en programmatische efficiëntie 

in directe ruimtelijke relatie tot elkaar dienen te staan (geel). Sommige 

activiteiten kunnen mogelijk elders en/of gezamenlijk ondergebracht worden, 

indien een connectie met de bibliotheek mogelijk is (blauw). In de bepaling 

van het aantal m2 is al uitgegaan van de mogelijke combinatie van sommige 

functies.

Kantoorruimtes
Deze kantoorruimtes worden langer dan twee uur achter elkaar gebruikt.

Het is daarbij vanuit de Arbowetgeving noodzakelijk dat deze kantoren direct 

daglicht en dagzicht hebben, wat in algemene zin betekent dat deze functies 

aan een buitengevel gepositioneerd dienen te worden. Tijdens een bezoek 

aan het gemeentehuis is gebleken dat er in de huidige situatie en op basis 

van het huidig gebruik van de kantoorvleugels van het gemeentehuis vrijwel 

geen ruimtelijke overcapaciteit is om kantoorfuncties van de bibliotheek aan 

een buitengevel te kunnen huisvesten (kantoren waarin langer dan twee uur 

aaneengesloten wordt gewerkt kunnen om arbo- en bouwbesluit-technische 

redenen alleen worden gehuisvest in ruimten met directe toegang tot daglicht 

en dagzicht, wat er op neer komt dat een kantoorruimte aan een buitengevel

aatvos
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Huidige situatie bibliotheek - Begane grond Huidige situatie bibliotheek - 1e verdieping

moet zijn gelegen). Er zijn enkele relatief kleinere interne ruimten beschikbaar, 

rond een atrium in het hart van het gemeentehuis. Deze ruimtes beschikken 

echter niet over direct daglicht en dagzicht bieden en zijn daardoor 

ongeschikt om voor de kantoren van de bibliotheek een structurele oplossing 

te bieden. Om deze reden zijn de overige verdiepingen niet in dit onderzoek 

meegenomen.

Facilitaire ruimtes
Naast kantoorruimtes zijn er ook diverse aanvullende facilitaire ruimtes 

nodig (donkeroranje). Deze functies kunnen aansluiten op de huidige functies 

binnen het gemeentehuis.

Uitgangspunt m2 vlekkenplannen
Als resultaat van de inventarisatie op het Programma van Eisen en de analyse 

hiervan (zie bijlage 1), gaan we in het verloop van dit onderzoek uit van de 

volgende m2 per categorie:

Catergorie Kleur M2 huidig gebruik M2 uitgangspunt

Bibliotheek Geel 1080 m2 1014 m2

Activiteiten Blauw 330 m2 418 m2
Kantoor Licht oranje 130 m2 259 m2
Facilitaire voorziening Donker oranje 113 m2 99 m2
Gangzone Licht grijs 129 m2 opgenomen in m2

Totaal 1782 m2 1665 m2
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3.3 MEDIA
Ruimtelijke impact van media

aatvos

Voor de omvang van de bibliotheekcollectie wordt een aantal richtlijnen 

gevolgd. Vanuit de KB (Koninklijke Bibliotheek), liggen bepaalde normeringen 

vast waarbij de collectievorming bepaald kan worden. Hierdoor zijn lokale 

bibliotheken in staat om minimaal 957o van de fysieke (klant)vraag uit het 

eigen verzorgingsgebied af te handelen op basis van de eigen collectie. Deze 

norm is richtinggevend voor het lokale collectieplan en -budget en dient 

te worden nagestreefd met behulp van een kwalitatief goede collectie die 

aansluit bij de lokale klantvraag en niet met hoge aanvraagtarieven. Deze 

berekening is te vinden in bijlage 2 - '2Ũ21Ũ1 Rekenmodel omvang collectie- 

aanschaf en budgetsituatie eind 2019'.

Vanuit het PvE (zie bijlage 1 - 'PvE Bibliotheek Veldhoven) en het rekenmodel 

uit bijlage 2 gaan we in deze studie uit van ongeveer 82.000 media materialen. 

Deze materialen zijn omgezet in benodigde strekkende meters (m1), rekening 

houdend met diverse hoogtes van boekenkasten. De berekening hiervan is te 

vinden in bijlage 3 - 'Mediacalculatie door aatvos'.

^ Optie A laat zien wat er gebeurt als alle boeken in lange rijen achter elkaar 

worden gezet, zoals in een verhuiswagen. Hierbij wordt geen rekening met 

gangzones.

^ Optie B laat 'de klassieke bibliotheek' zien, waarbij de boekenkasten in 

clusters staan met daartussen gangruimte.

^ Optie C laat zien wat er gebeurt als we uitgaan van een organische 

opstelling. Waarbij de kasten 60 cm diep zijn en rondom 150 cm 

loopruimte is meegenomen.

^ Optie D toont een opstelling waarbij de boeken zoveel mogelijk aan de 

buitenkant worden geplaatst. De zogeheten appeltaart. Binnenin deze 

opstelling worden ruimtes gecreëerd.

^ Optie E laat een optimalisatie zien van optie D. Hierin worden

boekenkasten meer over de ruimte verdeeld zodat de ruimte die binnenin 

ontstaan efficiënter ingedeeld kan worden.

Wanneer we alle opties A t/m E middelen ontstaat een gewogen beeld van 

de ruimtelijke impact van de mediacollectie. Dat is 664 m2, het aantal dat 

we in dit onderzoek zullen hanteren in de modellen en varianten die we in de 

volgende hoofdstukken zullen presenteren.

600

1500 1500

Optie A - verhuiswagen

1500 1500

MINI
llllll
llllll

Optie B- klassieke bibliotheek Optie C - organisch

Legenda

Optie D - appeltaart Optie E - optimalisatie

r------ , nodige m2 voor boekenkasten incl

loopruimte van 1,5 m

Boekenkasten diverse hoogtes

Voor elke optie is met het gele vlak de 
nodige m2 aangegeven. m2 per optie :
Optie A 560 m2

Optie B 680 m2

Optie C 710 m2

Optie D 680 m2

Optie E 690 m2

Gemiddelde m2 664 m2
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4. SCENARIO 1
aatvos

Dit hoofdstuk zoomt in op het plangebied van 642 m2. De 

onderzoeksinformatie die in hoofdstuk 3 is behandeld vormt het uitgangspunt 

voor dit hoofdstuk. Hierbij kijken we naar de (on)mogelijkheden van het 

plangebied.

In studie I (4.1) wordt er eerst een globale PvE check gedaan: hoeveel 

vierkante meters passen er in het plangebied en hoeveel vierkante meters 

dienen er nog elders onder gebracht te worden.

In studies II t/m VI (4.2) maken we de vlekkenplan studies met de diverse 

functies en media. Voor deze studies worden de functies afgebeeld als 

stempels. De m2 uit het PvE (bijlage 1) correspondeert met de vlakken in 

de diverse kleuren. Op deze vlakken is context aangegeven aan de functie 

middels algemeen meubilair. Deze studies dienen als vlekkenplan studies 

waarbij we de ruimtelijkheid van het plangebied onderzoeken. De studies zijn 

geen interieurontwerpen. In deze studies willen we inzichtelijk maken voor 

welke functies ruimte beschikbaar is en voor welke functies niet. Bij iedere 

studie wordt bovenaan een overzicht gegeven van de functies die ingetekend 

zijn (grijs) en welke functies nog niet zijn ondergebracht (kleur). Hoe de 

vlekkenplan studies relateren aan de vijf wettelijke kernfucties van de Wsob 

en de drie opgaven van het Bibliotheekconvenant wordt naast iedere studie 

getoond. Indien aan een van de punten (enigszins) voldaan wordt, dan is dat 

op vet gedrukte wijze aangegeven.

In 4.3 worden de vlekkenplannen getoetst op basis van de toetsingscriteria 

die in hoofdstuk 1.2 'Inkadering onderzoek' worden toegelicht. We hanteren 

daarbij de volgende subjectieve waardering:

++ zeer goed, zeer passend, grote mogelijkheid - 3 punten 

+ goed, passend, mogelijkheid - 1 punt

- lastig, niet passend, moeilijk - 1 minpunt

-- zeer lastig, onmogelijk - 3 minpunten

In 4.4 is een referentieproject te zien dat betrekking heeft op het type 

scenario dat onderzocht wordt.

beeld Man leest boek in bibliotheek Theek 5, Oosterhout, Nederland, een project 
van aatvos - foto: Marco Heyda

f -3
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4.1 PLANGEBIED 642 M2
Studie I - PvE ruimtelijke impact scenario 1

Nog niet ondergebrachte 
vierkante meters

aatvos

In de studie hiernaast is het globale PvE geprojecteerd op het plangebied van 

642 m2. Rechtsboven is te zien hoeveel m2 er nog niet is ondergebracht.

De vierkante meters van de facilitaire ruimtes zijn geprojecteerd op de 

bestaande functies die al in het gebouw zitten. In eerste instantie kijken we 

eerst naar hoeveel vierkante meters van de bibliotheek (geel) in de ruimte 

passen, om daarna de overige categorieën in te delen.

Activiteiten
418m2

Bibliotheek
469m2

Kantoor 
ca. 134m2

Facilitaire voorzieningen 
75m2
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Plattegrond BG - PvE scenario 1
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4.2.1 MEDIA 757o
Studie II - vlekkenplan scenario 1a

In deze studie is er 757o van de media geprojecteerd in de plattegrond. Hierbij 

hebben we alle dichte wanden zo veel mogelijk benut, om zo ruimte te maken 

voor andere functies. Tussen de media is in deze studie beperkte ruimte 

voor andere functies. Vooral kleinere functies kunnen tussen de collectie 

plaatsvinden.
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media

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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4.2.2 MEDIA 507o
Studie III - vlekkenplan scenario 1b

Overgebleven
media

In deze studie is 5ũ7o van de media geprojecteerd in de plattegrond. Hierdoor

ontstaat er vooral in de ronding van het gebouw ruimte voor andere functies

die gerelateerd zijn aan de bibliotheek. In deze studie is te zien dat alle overige

functies van de bibliotheek (geel) in dit plan passen. Er is echter geen ruimte

voor overige activiteiten (blauw). =

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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4.2.3 MEDIA 257o
Studie IV - vlekkenplan scenario 1c

Overgebleven
media

In deze studie is 257o van de media geprojecteerd in de plattegrond. Te zien 

is dat hierdoor veel open plekken ontstaan voor andere functies, waardoor

er een mix ontstaat van noodzakelijke functies en andere activiteiten zoals ____________

zitjes en werkplekken. ____________

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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4.2.4 MEDIA 257o - EDUCATIE
Studie V - vlekkenplan scenario 1d

aatvos

In deze studie is eveneens 257o van de media geprojecteerd in de 

plattegrond. Hierbij ligt de nadruk van de 'andere activiteiten' op educatieve 

activiteiten. Door kantoorfuncties van de bibliotheek uit het plangebied te 

halen ontstaan er meer ruimte voor andere (educatieve) activiteiten. In deze 

studie gaan we echter ook uit van het combineren van bepaalde functies met 

werkplekken. Mogelijk kan een educatieve instructieruimte gecombineerd 

worden met de werkplekken van de bibliotheek. Op deze manier zijn er minder 

vierkante meters nodig. Hoe en óf deze functies gecombineerd kunnen 

worden, moet in samenspraak met de Bibliotheek Veldhoven besloten worden.
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4.2.5 MEDIA 257o - ONTMOETEN
Studie VI - vlekkenplan scenario 1e

aatvos

Ook in deze studie is 257o van de media geprojecteerd in de plattegrond. 

Hierbij ligt de nadruk van de andere activiteiten op ontmoetingsactiviteiten. 

In dit scenario zijn eveneens de kantoorfuncties van de bibliotheek uit het 

plangebied gehaald.
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4.3.1 TOETSING VLEKKENPLANNEN - INHOUD
Richtlijnen voor certificering Openbare Bibliotheken

aatvos

In hoofdstuk 1.2. 'inkadering onderzoek' zijn 

de vijf kernfuncties van de Wsob en de drie 

opgaven vanuit het Bibliotheekconvenant 

2020-2030 toegelicht. In de tabel hiernaast 

zijn de vlekkenplan scenario's getoetst op deze 

gestelde criteria. Een volwaardige bibliotheek 

dient te voldoen aan al deze gestelde criteria. 

Deze criteria gaan vooral over de inhoudelijke 

functies van de bibliotheek.

WSOB - KERNFUNCTIES
In de beoordelingen is te zien dat geen van de 

vlekkenplan studies volledig voldoet aan de 

vijf kernfuncties van de Wsob. In geen enkel 

scenario kan de volledige mediacollectie 

geplaatst worden. Het blijkt dat wanneer er 

minder mediacollectie is ingetekend, er meer 

ruimte is voor activiteiten. Scenario 1e voldoet 

redelijkerwijs aan vier van de vijf punten. 

Scenario 1a voldoet het minst aan de gestelde 

criteria.

BIBLIOTHEEK CONVENANT 2020-2030
Uit de beoordeling blijkt dat alle vlekkenplan 

studies niet volledig voldoen aan de drie 

opgaven uit het Bibliotheekconvenant. Scenario 

1d voldoet het meest aan de opgaven uit het 

Bibliotheekconvenant. Voor opgave 3 is er 

onder meer een toereikende mediacollectie 

nodig. In scenario 1c, 1d en 1e is slechts 257o 

in de plannen beschikbaar waardoor er niet 

volledig aan deze opgave voldaan kan worden.

KWALITATIEF BEOORDELING BEOORDELING BEOORDELING BEOORDELING BEOORDELING

CRITERIUM TOETS
D

KWANTITATIEF
SCENARIO 1A

Media 757o

SCENARIO 1B
Media 507o

SCENARIO 1C
Media 257o

SCENARIO 1D
Media 257- educatie

SCENARIO 1E
Media 257 - ontmoeten

- -- - -- - -- - -- - --
WSOB - KERNFUNCTIES

1 Kennis en informatie ter beschikking 
stellen

Mate van media en 
bijbehorende functies

-- -- --

2 Ontwikkeling en educatie bieden Mate van( individuele) 
onderwijs activiteiten

-- -- -

3 Lezen bevorderen en het laten
kennismaken met literatuur

Mate van laagdrempelig 
sociale activiteiten

4 Ontmoeting en debat organiseren Mate van diverse 
ontmoetingsplekken

-- -- - --

5 Kennis laten maken met kunst en Mate van intergratie
cultuur kunst en cultuur functies/ 

activiteiten
--

BIBLIOTHEEK CONVENANT 2020-2023

1 Geletterde samenleving - Bevorderen 
geletterdheid en leesplezier

Mate van laagdrempelig 
taal activiteiten

- - - --

2 Participatie in informatiesamenleving Mate van laagdrempelige
- Digitale inclusie en digitaal computerwerkplekken en -- - - -
burgerschap educatie ruimtes

3 Leven lang ontwikkelen - Mate van toegankelijke
Basisvaardigheden en blijvende informatie (media) -- -- - - -
inzetbaarheid bijbehorende activiteiten

TOTAAL 3 1 -1 -15 0 3 -2 -9 0 2 -5 -3 3 4 -1 -6 0 5 -2 -6
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aatvos
4.3.2 TOETSING VLEKKENPLANNEN - RUIMTELIJK
Gebouw niveau

In hoofdstuk 1.2. 'inkadering 

onderzoek' worden in de tabel 

1 'Ruimtelijke behoeften van 

een publieke voorziening op 

gebouwniveau' de ruimtelijke criteria 

toegelicht. Zoals we zagen, is de 

waardering van de samengestelde 

toetsingscriteria voor succesvolle 

publieke plaatsen (public places) 

binnen de sociale infrastructuur 

opgesteld aan de hand van onderzoek 

en ervaring. Deze criteria hebben 

vooral betrekking op de ruimtelijke 

aspecten. In dit hoofdstuk toetsen we 

de diverse scenario's aan de hand van 

deze criteria.

Physiological needs
Voor alle scenario's gelden 

ongeveer dezelfde fysiologische 

omstandigheden. Zichtbaarheid vanuit 

buiten is door het spiegelende glas 

relatief beperkt . Door de locatie aan 

het plein is de toegankelijkheid en 

openbaarheid relatief goed.

Safety needs
Door de vele media in scenario 

1a en 1b verliest de ruimte aan 

overzicht en oriëntatie. De ruimte 

wordt door de media als het ware 

geblokkeerd. In scenario 1c, 1d en 

1e is er meer ruimte voor activiteiten 

wat het overzicht beter maakt en er 

mogelijk een betere binnen-buiten

connectie tot stand kan komen. In 

alle scenario’s voelen de activiteiten 

relatief gecomprimeerd met een hoge 

ruimtelijke druk.

Social needs
Scenario 1a en 1b bieden relatief 

weinig ruimte voor sociale behoeftes. 

Scenario’s 1c, 1d en 1e voldoen hier 

beter aan, en dan met name scenario 

1e. In deze scenario's zijn er diverse 

mogelijkheden voor activiteiten en 

zitjes. Ook is er meer ruimte voor 

programmering. Wel zijn de activiteiten 

relatief gecomprimeerd met een hoge 

ruimtelijke druk.

Individual needs

Binnen scenario 1a en 1b is er relatief 

weinig ruimte over voor diversiteit qua 

ruimte en zitjes. In scenario 1c, 1d en 

1e komt dit beter naar voren. Doordat 

de activiteiten relatief gecomprimeerd 

zijn, biedt dit scenario weinig ruimte 

voor individuele vertrekken waar 

bezoekers zich terug kunnen trekken.

Self-actualization needs

Scenario 1a en 1b zijn ingedeeld 

zoals een klassieke bibliotheek, 

waarbij de ruimte minder uitnodigt als 

inspirerende ruimte. In scenario 1c, 1d 

en 1e kan er door de diversiteit aan 

ruimte voor activiteiten een bredere 

ervaring geboden worden.

CRITERIUM TOETS

KWALITATIEF
D

KWANTITATIEF

BEOORDELING

SCENARIO 1A
Media 757o

BEOORDELING

SCENARIO 1B
Media 507o

BEOORDELING

SCENARIO 1C
Media 257o

BEOORDELING

SCENARIO 1D
Media 257- educatie

BEOORDELING

SCENARIO 1E
Media 257

- ontmoeten

- -- - -- - -- - -- - --
PHYSIOLOGICAL NEEDS

A1 Visibility Level of -- -- - - -
A2 Accesibility Ease of

A3 Publicness Level of
A4 Food ŭ drinks ŭ WC Amount/variety - - - - -
A5 Gree Amount/variety -- -- -- -- --

SAFETY NEEDS
B1 Orientation Ease of - - - -
B2 Overview Ease of --
B3 Human scale Level of - - - -
B4 In out connection Ease of --
B5 Overflow spaces Ease of - - - -

SOCIAL NEEDS
C1 Hospitable Level of - -
C2 Group spaces Amount/variety --
C3 Usability interior Level of -
C4 Informality Level of -- -
C5 Programmability ease of/variety -- - -

INDIVIDUAL NEEDS
D1 Variety of spaces Amount/variety --
D2 Individual spaces Amount/variety - - -
D3 Variety of seating Amount/variety -
D4 Spatial utilisation Level of --
D5 Private needs Intergration of -- - -

SELF ACTUALIZATION NEEDS
E1 Inspirational Level of -- - - -
E2 Iconic Level of -- -- -- --
E3 Experience Level of --
E4 Transformation Likability of -- - - -
E5 Brand identity Connection with -- - - -

TOTAAL 0 2 -6 -51 0 2 -11 -36 0 8 -15 -6 0 11 -12 -6 0 12 -11 -6
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4.4 KULTURHUS HAAKSBERGEN
Een verbindende culturele verblijfplaats

aatvos

Een theater, foyer, bibliotheek, expositieruimte en leescafé vormen samen 

Kulturhus Haaksbergen, deels gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Het 

ontbrak de organisatie echter nog aan een stevig concept, een gezamenlijke 

locatie én identiteit om hun samenwerking mee te bekrachtigen.

Het Kulturhus heeft haar intrek genomen in een robuust theatergebouw 

en een naastgelegen monumentaal schooltje. Om niet af te leiden van 

deze sterke architectonische karakters zijn de gebouwen voorzien van een 

transparante verbinding van glas. Bestaande kwaliteiten en voorzieningen van 

de gebouwen zijn optimaal benut en zichtbaar gemaakt.

Deze fysieke samensmelting van de gebouwen heeft het combineren van 

programma's mogelijk gemaakt. De multifunctionele ruimten worden niet 

alleen gebruikt door gevestigde organisaties, maar ook door de bewoners 

van Haaksbergen zelf. Dit 'delen' van openbare ruimten is meer dan praktisch. 

Terwijl bijvoorbeeld de bibliotheek alleen overdag open is en het theater 

meestal 's avonds geopend. Hierdoor maken de twee organisaties samen een 

langdurige openingstijden mogelijk; dit zorgt voor constante levendigheid en 

sociale verbondenheid. Kulturhus Haaksbergen biedt een fysieke omgeving 

waarin bewoners en bezoekers van Haaksbergen sociale en duurzame 

contacten kunnen onderhouden.

i|i ìíKTl- ţ

m-,

fåfiĮĮ

beeld Foto's gemaakt door Marco Heyda
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5. SCENARIO 2
aatvos

In hoofdstuk zoomen we iets uit van het plangebied van 642 m2 en betrekken 

we ook de begane grond en eerste verdieping van de voormalige burgerhal 

bij het plangebied. De informatie die in hoofdstuk drie is behandeld vormt het 

uitgangspunt voor dit hoofdstuk. De vlekkenplan studies die in hoofdstuk 4 

zijn gepresenteerd dienen tevens als basis voor deze studies. Hierbij kijken 

we wat er wel en niet in het plangebied past en welke diverse mogelijkheden 

er zijn.

De opzet van dit hoofdstuk is gelijk aan hoofdstuk 4, zie ook pagina 23 voor 

de toelichting.

Ter volledigheid:

In 5.3 worden de vlekkenplannen getoetst op basis van de toetsingscriteria 

die in hoofdstuk 1.2 'Inkadering onderzoek' worden toegelicht. We hanteren 

daarbij de volgende subjectieve waardering:

++ zeer goed, zeer passend, grote mogelijkheid - 3 punten 

+ goed, passend, mogelijkheid - 1 punt

- lastig, niet passend, moeilijk - 1 minpunt

-- zeer lastig, onmogelijk - 3 minpunten

In 5.4 is een referentieproject te zien dat betrekking heeft op het type 

scenario dat onderzocht wordt.

beeld Jongeren achter computer in bibliotheek Deichman Stovner, Oslo, 
Noorwegen, een project van aatvos - foto: Marco Heyda

‘ V
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5.1 PLANGEBIED 642 M2 + BURGERHAL
aatvos

Nog niet ondergebrachte 
vierkante meters

Studie I - PvE ruimtelijke impact scenario 2 
Begane grond

In de studie hiernaast is het globale PvE geprojecteerd op het plangebied 

van 642 m2 en de begane grond plus eerste verdieping van de burgerhal. 

Rechtsboven is te zien hoeveel m2 er nog niet is ondergebracht. De vierkante 

meters van de facilitaire ruimtes zijn geprojecteerd op de bestaande 

functies die al in het gebouw zitten. In eerste instantie kijken we naar hoeveel 

vierkante meters van de bibliotheek (geel) in de ruimte passen, om daarna de 

overige categorieën in te delen. Voor de burgerhal houde n we rekening met 

loopruimte langs de wanden voor de expositieruimte. In dit scenario bekijken 

we welke functies in een publieke setting geplaatst kunnen worden. M edia 

kan niet in deze ruimte geplaatst worden, vanwege logistieke en functionele 

redenen: de burgerhal dient immers geschikt te blijven voor meerdere soorten 

gebruik.

Activiteiten
183m2

Bibliotheek
469m2

Kantoor 
ca. 134m2

-acilitaire voorzieningen 
75m2

■o ū
M en O

Handhaving Invordering
JJ MJm

p/lifthal

5 CļJjp- í
■C^p- c
■qŢp c lĩj-hacihtaire

çpE mēīivoorzieningen 
24m2

1 •■k' ū

275,

138m2
2750

Mogelijke 
Bibliotheek
Bestemming ca.429m2

Burgerzaken 260m2
Bibliotheek

545m2

p/lifthal

Mogelijke 
Bibliotheek 
Bestemming ca.26m2

Plattegrond BG - PvE scenario 2
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5.1 PLANGEBIED 642 M2 + BURGERHAL
aatvos

Nog niet ondergebrachte 
vierkante meters

Studie I - PvE ruimtelijke impact scenario 2 
1e verdieping

In de studie hiernaast is het globale PvE geprojecteerd op het plangebied 

van 642 m2 en de begane grond plus eerste verdieping van de burgerhal. 

Rechtsboven is te zien hoeveel m2 er nog niet is ondergebracht. De vierkante 

meters van de facilitaire ruimtes zijn geprojecteerd op de bestaande 

functies die al in het gebouw zitten. In eerste instantie kijken we naar hoeveel 

vierkante meters van de bibliotheek (geel) in de ruimte passen, om daarna de 

overige categorieën in te delen. Voor de burgerhal houde n we rekening met 

loopruimte langs de wanden voor de expositieruimte. In dit scenario bekijken 

we welke functies in een publieke setting geplaatst kunnen worden. M edia 

kan niet in deze ruimte geplaatst worden, vanwege logistieke en functionele 

redenen: de burgerhal dient immers geschikt te blijven voor meerdere soorten 

gebruik.
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Bibliotheek
469m2
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5.2.1 MEDIA 757o
Studie II - vlekkenplan scenario 2a 
Begane grond

In deze studie is er 757o van de media geprojecteerd in de plattegrond. 

Hierbij hebben we alle dichte wanden zo veel mogelijk benut, om zo ruimte 

te maken voor andere functies. Tussen de media is in deze studie beperkte 

ruimte voor andere functies. Vooral kleinere functies kunnen tussen de 

collectie plaatsvinden. In de burgerhal op de begane grond is een een naar 

wens verstelbaar en in te richten podium ingetekend met hier en daar zitjes. 

Op de eerste verdieping is een grote leestafel en zitje met het Erfgoedpunt 

ingetekend.

Nog niet ondergebrachte 
media

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst 
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Bibliotheek
1. Geletterde samenlevering

2. Participatie in informatiesamenleveing

3. Leven lang ontwikkelen
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aatvos
5.2.1 MEDIA 757o
Studie II - vlekkenplan scenario 2a 
1e verdieping

In deze studie is er 757o van de media geprojecteerd in de plattegrond. 

Hierbij hebben we alle dichte wanden zo veel mogelijk benut, om zo ruimte 

te maken voor andere functies. Tussen de media is in deze studie beperkte 

ruimte voor andere functies. Vooral kleinere functies kunnen tussen de 

collectie plaatsvinden. In de burgerhal op de begane grond is een een naar 

wens verstelbaar en in te richten podium ingetekend met hier en daar zitjes. 

Op de eerste verdieping is een grote leestafel en zitje met het Erfgoedpunt 

ingetekend.

Nog niet ondergebrachte 
media

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst 

en cultuur

Bibliotheek
1. Geletterde samenlevering

2. Participatie in informatiesamenleveing

3. Leven lang ontwikkelen
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aatvos
5.2.2 MEDIA 507o
Studie III - vlekkenplan scenario 2b 
Begane grond

In deze studie is er 5ũ7o van de media geprojecteerd in de plattegrond. 

Hierdoor ontstaat er vooral in de ronding van het gebouw ruimte voor andere 

functies die gerelateerd zijn aan de bibliotheek. Het middengebied biedt 

mogelijkheid voor een aantal zitjes. In de burgerhal is op de begane grond een 

een naar wens verstelbaar en in te richten podium ingetekend met daarbij het 

Erfgoedpunt. Op de eerste verdieping zijn werkplekken ingetekend en een plek 

voor het sociaal domein.

Nog niet ondergebrachte 
media

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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Richtlijnen voor certificering Openbare Bibliotheken

Bibliotheekwet
1. Kennis en informatie ter 

beschikking stellen
2. Ontwikkeling en educatie bieden

3. Lezen bevoderen en het laten 
kennismaken met literatuur

4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst 

en cultuur

Bibliotheek
1. Geletterde samenlevering
2. Participatie in 

informatiesamenleveing
3. Leven lang ontwikkelen
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aatvos
5.2.2 MEDIA 507o
Studie III - vlekkenplan scenario 2b 
1e verdieping

In deze studie is er 5ũ7o van de media geprojecteerd in de plattegrond. 

Hierdoor ontstaat er vooral in de ronding van het gebouw ruimte voor andere 

functies die gerelateerd zijn aan de bibliotheek. Het middengebied biedt 

mogelijkheid voor een aantal zitjes. In de burgerhal is op de begane grond een 

een naar wens verstelbaar en in te richten podium ingetekend met daarbij het 

Erfgoedpunt. Op de eerste verdieping zijn werkplekken ingetekend en een plek 

voor het sociaal domein.

Nog niet ondergebrachte 
media

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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Richtlijnen voor certificering Openbare Bibliotheken

Bibliotheekwet
1. Kennis en informatie ter 

beschikking stellen
2. Ontwikkeling en educatie bieden

3. Lezen bevoderen en het laten 
kennismaken met literatuur

4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst 

en cultuur

Bibliotheek
1. Geletterde samenlevering
2. Participatie in 

informatiesamenleveing
3. Leven lang ontwikkelen
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5.2.3 MEDIA 257o
Studie IV - vlekkenplan scenario 2c 
Begane grond

In deze studie is 257o van de media geprojecteerd in de plattegrond. Te zien 

is dat hierdoor veel open plekken ontstaan voor andere functies, waardoor 

er een mix ontstaat van noodzakelijke functies en andere activiteiten, zoals 

zitjes en sociaal functies. In de burgerhal is op de begane grond een naar 

wens verstelbaar en in te richten podium ingetekend in combinatie met het 
Erfgoedpunt. Op de eerste verdieping kan een educatieve instructieruimte 

gecreëerd worden, gecombineerd met werkplekken van de bibliotheek.

Nog niet ondergebrachte 
media

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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Bibliotheek
1. Geletterde samenlevering
2. Participatie in 

informatiesamenleveing
3. Leven lang ontwikkelen
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aatvos
5.2.3 MEDIA 257o
Studie IV - vlekkenplan scenario 2c 
1e verdieping

In deze studie is 257o van de media geprojecteerd in de plattegrond. Te zien 

is dat hierdoor veel open plekken ontstaan voor andere functies, waardoor 

er een mix ontstaat van noodzakelijke functies en andere activiteiten, zoals 

zitjes en sociaal functies. In de burgerhal is op de begane grond een naar 

wens verstelbaar en in te richten podium ingetekend in combinatie met het 
Erfgoedpunt. Op de eerste verdieping kan een educatieve instructieruimte 

gecreëerd worden, gecombineerd met werkplekken van de bibliotheek.

Nog niet ondergebrachte 
media

Nog niet ondergebranhte 
activiteiten
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Bibliotheek
1. Geletterde samenlevering
2. Participatie in 

informatiesamenleveing
3. Leven lang ontwikkelen
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Nevenstaande functie 1.13 i.c.m 
functie 1.11 Educatieve 
activiteiten en ICT geoutilieerde 
instructie ruimte

collegekamer 
2017

49,3 m2
23

36.6 m2
25

31.5 m2
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16 t 1.15 ( 
ruimte!)

tie ruim 

6 m2jverloop
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2 5,0 m2
ruimte Heikant 

35,8 m2-

ruimte Cobbee 

7,6-m2

ruimte de Berkt 
21,5 m2

- 21,6 m2 
S3 wachtruimte 

65,6 m2
13

24,6 m2
03

53,7 m2
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23,4 m2

106 
26,1 m2

10
26,1 m2

09
27,2 m2

08
38,2 m2

07
27,3 m2
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aatvos
5.3.1 TOETSING VLEKKENPLANNEN - INHOUD
Richtlijnen voor certificering Openbare Bibliotheken

In hoofdstuk 1.2. 'inkadering onderzoek' zijn 

de vijf kernfuncties van de Wsob en de drie 

opgaven vanuit het Bibliotheekconvenant 

2020-2030 toegelicht. In de tabel hiernaast 

zijn de vlekkenplan scenario's getoetst op deze 

gestelde criteria. Een volwaardige bibliotheek 

dient te voldoen aan al deze gestelde criteria. 

Deze criteria gaan vooral over de inhoudelijke 

functies van de bibliotheek.

WSOB - KERNFUNCTIES
In de beoordelingen is te zien dat geen van de 

vlekkenplan studies volledig voldoet aan de 

vijf kernfuncties van de Wsob. In geen enkel 

scenario kan de volledige mediacollectie 

geplaatst worden, aangezien - om logistieke 

en functionele redenen - de burgerhal zich 

hiervoor niet leent. Wél is er te zien dat door 

de burgerhal ruimte erbij te betrekken, er meer 

ruimte ontstaat voor diverse activiteiten. 

Hierdoor wordt er op veel punten hoger 
gescoord. Scenario 2a en 2b scoren hoger op 

punt 1 en punt 5 aangezien in deze scenario's 

er meer media kwijt kan dan in scenario 2c.

BIBLIOTHEEK CONVENANT 2020-2030
Uit de beoordeling blijkt dat alle vlekkenplan 

studies niet optimaal kunnen voldoen aan de 

drie opgaven uit het Bibliotheekconvenant. 

Scenario 2c voldoet het meeste aan de 

punten. In dit scenario is er 257o van de media 

beschikbaar in de ruimte. Hierdoor kan er niet 

volledig worden voldaan aan de derde opgave. 

Scenario 2a en 2b scoren hoger op dit punt, 

doordat in deze scenario's meer media in de 

ruimte beschikbaar zijn.

KWALITATIEF BEOORDELING BEOORDELING BEOORDELING

CRITERIUM TOETS
D

KWANTITATIEF
SCENARIO 2A

Media 757o

SCENARIO 2B
Media 507o

SCENARIO 2C
Media 257o

- -- - -- - --
WSOB - KERNFUNCTIES

1 Kennis en informatie ter beschikking 
stellen

Mate van media en 
bijbehorende functies

--

2 Ontwikkeling en educatie bieden Mate van( individuele) 
onderwijs activiteiten

-- -

3 Lezen bevorderen en het laten Mate van laagdrempelig
kennismaken met literatuur sociale activiteiten

4 Ontmoeting en debat organiseren Mate van diverse 
ontmoetingsplekken

5 Kennis laten maken met kunst en Mate van intergratie
cultuur kunst en cultuur functies/ 

activiteiten

BIBLIOTHEEK CONVENANT 2020-2023

1 Geletterde samenleving - Bevorderen 
geletterdheid en leesplezier

Mate van laagdrempelig 
taal activiteiten

-

2 Participatie in informatiesamenleving Mate van laagdrempelige
- Digitale inclusie en digitaal computerwerkplekken en -- -
burgerschap educatie ruimtes

3 Leven lang ontwikkelen - Mate van toegankelijke
Basisvaardigheden en blijvende informatie (media) -
inzetbaarheid bijbehorende activiteiten

TOTAAL 6 3 -1 -6 3 5 -2 0 9 3 -1 -3
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5.3.2 TOETSING VLEKKENPLANNEN - RUIMTELIJK
Gebouw niveau lenses

aatvos

In hoofdstuk 1.2. 'inkadering onderzoek' 

worden in de tabel 1 'Ruimtelijke 

behoeften van een publieke voorziening 

op gebouwniveau' de ruimtelijke criteria 

toegelicht. Zoals we zagen, is de waardering 

van de samengestelde toetsingscriteria 

voor succesvolle publieke plaatsen (public 

places) binnen de sociale infrastructuur 

opgesteld aan de hand van onderzoek 

en ervaring. Deze criteria hebben vooral 

betrekking op de ruimtelijke aspecten. In dit 

hoofdstuk toetsen we de diverse scenario's 

aan de hand van deze criteria.

Physiological needs
Voor alle scenario's gelden nagenoeg 

gelijke fysiologische omstandigheden. 

Zichtbaarheid vanaf straatniveau is door het 

spiegelende glas relatief beperkt. Doordat 

er in dit scenario de burgerhal meegenomen 

is in de studies, is als gevolg van de 

tussenliggende niet publieke entree i.c.m. 

de niet publieke hal de ruimtelijke verbinding 

tussen de twee ruimtes niet aanwezig. De 

ruimtes waar activiteiten plaats vinden, zijn 

niet aan elkaar verbonden wat een logische 

en eenvoudige operatie bemoeilijkt.

Safety needs
Doordat de activiteiten op diverse plekken 

zijn gepositioneerd verliezen de scenario's 

hun oriëntatie en natuurlijke overflow. In 

scenario 2b en 2c is er beter overzicht 

in de ruimtes. Doordat er in scenario 2c 

257o media beschikbaar is, ontstaat er 

meer ruimte voor activiteiten die kunnen

meehelpen aan de binnen-buiten connectie 

en de menselijke maat.

Social needs
In de scenario's is te zien dat er meer 

diversiteit aan activiteiten kan plaats 

vinden door de burgerhal bij het plangebied 

te trekken. Dit is vooral zichtbaar in 

scenario 2c. In scenario 2a is door de vele 

media relatief weinig plek voor de sociale 

behoeftes in de bibliotheek.

Individual needs

In alle scenario's is er meer variatie in 

ruimtes en diverse zitplekken. Dankzij de 

ruimte van de burgerhal zijn in alle scenario’s 

verschillende variaties in ruimtelijke indeling 

en zitplekken zichtbaar.. De behoeftes van 

individuele bezoekers komen relatief het 

beste tot zijn recht in scenario 2c. Geen van 

de scenario's laat op dit moment ruimte zien 

voor bezoekers om zich individueel terug te 

trekken.

Self-actualization needs

Het betrekken van de burgerhal in 

combinatie met de expositieruimte kan 

de belevenis van de bezoeker versterken.

In scenario 2a is 757o van de media 

opgenomen in het plan, waardoor de 

collectie de meeste ruimte in beslag neemt. 

In scenario 2b en 2c is een groter aanbod 

van diverse activiteiten opgenomen, 

daardoor de belevenis van de bezoeker 

gestimuleerd wordt.

CRITERIUM TOETS

KWALITATIEF
D

KWANTITATIEF

BEOORDELING

SCENARIO 2A
Media 757o

BEOORDELING

SCENARIO 2A
Media 507o

BEOORDELING

SCENARIO 2C
Media 257o

- -- - -- - --
PHYSIOLOGICAL NEEDS

A1 Visibility Level of - - -
A2 Accesibility Ease of - - -
A3 Publicness Level of

A4 Food ŭ drinks ŭ WC Amount/variety - - -

A5 Greenery Amount/variety -- -- --
SAFETY NEEDS

B1 Orientation Ease of - - -
B2 Overview Ease of -

B3 Human scale Level of - -

B4 In out connection Ease of

B5 Overflow spaces Ease of -- - -
SOCIAL NEEDS

C1 Hospitable Level of - -
C2 Group spaces Amount/variety

C3 Usability interior Level of

C4 Informality Level of -
C5 Programmability ease of/variety -

INDIVIDUAL NEEDS
D1 Variety of spaces Amount/variety

D2 Individual spaces Amount/variety - -

D3 Variety of seating Amount/variety

D4 Spatial utilisation Level of

D5 Private needs Intergration of -- - -
SELF ACTUALIZATION NEEDS

E1 Inspirational Level of - - -

E2 Iconic Level of -- -- --

E3 Experience Level of -
E4 Transformation Likability of - - -

E5 Brand identity Connection with - - -

TOTAAL 0 7 -14 -12 9 8 -12 -6 15 9 -9 -6
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5.4 OBA CC AMSTEL NL
Een ontmoetingsplek met stedelijke dynamiek

aatvos

Het CC Amstel filiaal van OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) is een 

verborgen juweel in de levendige Amsterdamse wijk 'De Pijp'. Het deelt zijn 

deuren met een theater en biedt een stedelijke mix van functies die van deze 

'third place' een culturele hangplek voor de gemeenschap maakt.

Conceptueel is de openbare ruimte als uitgangspunt genomen. Zo is het 

laagdrempelige buurtrestaurant ontworpen als een plein, de keuken als 

een kiosk en zo heeft de muur, die van het theater naar de foyer loopt, veel 

weg van een typisch Amsterdamse straat. Om de gemeenschappelijkheid 

te benadrukken, hebben de ruimtes een multifunctioneel en uitnodigend 

karakter voor alle leeftijden. De kleine theaterzaal op de begane grond - die 

tegelijkertijd de jeugdafdeling van de bibliotheek vormt - kan tot de nok 

toe gevuld worden met boeken. Kinderen kunnen via een ladder een soort 

overdekte boomhut betreden: een verborgen plek om te lezen, spelletjes te 

doen of huiswerk te maken.

Op de eerste verdieping bevinden zich, naast de collectie, diverse zitjes om 

te lezen en te ontspannen, werkplekken en een openbare maakplaats waar tal 

van workshops worden gegeven. Beneden op de begane grond fungeert de 

foyer - met het buurtrestaurant - als een ontvangstruimte die ook dienst doet 

als theaterfoyer met een buitenterras. Tafels en stoelen op het overdekte 

'plein' nodigen uit om zo lang te blijven als je wilt, met een boek aan de grote 

leestafel of voor een hapje en een drankje.
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beeld Foto's gemaakt door Marco Heyda
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6. RESULTATEN
aatvos

Dit hoofdstuk vat de uitkomsten van de deelonderzoeken uit de vorige 

hoofdstukken samen. Dat doen we op de volgende manier: hoofdstuk 6.1 

bevat een overzichtsblad waarbij de beoordeling uit hoofdstuk 4 en 5 wordt 

samengevat. We hanteren daarbij de volgende subjectieve waardering:

++ zeer goed, zeer passend, grote mogelijkheid

+ goed, passend, mogelijkheid

- lastig, niet passend, moeilijk

-- zeer lastig, onmogelijk

Aan de subjectieve waardering die in hoofdstuk 4 en 5 zijn toegekend, kennen 

we punten toe aan deze waardering, die we vervolgens rekenkundig optellen. 

Daarbij is de volgende waardering gehanteerd:

++ 3 punten

+ 1 punt

- 1 minpunt

-- 3 minpunten

De rekenkundige som van deze waardering levert een getal op dat indicatief is 

voor de mate waarin een scenario geschikt is als volwaardige bibliotheek voor 

Veldhoven. De waardering daarvan is reeds opgenomen in de onderzoeken van 

hoofdstuk 2, 3, 4 en 5, en de subjectieve waardering die in het begin van dit 

hoofdstuk is beschreven. Een definitieve afweging kan pas worden gegeven 

wanneer alle aspecten worden betrokken in een (ten dele politieke) discussie, 

en valt derhalve buiten de scope van ons onderzoek. Dit onderzoek beoogt 

slechts de ingrediënten voor deze discussie aan te dragen. Daarna geven 

we in hoofdstuk 6.2 een korte samenvatting en conclusie met betrekking 

op het doel van dit locatieonderzoek, zoals gesteld in hoofdstuk 1. Na dit 

hoofdstuk lichten we in 6.3 kansen toe die tijdens het onderzoek naar voren 

zijn gekomen.
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Ten slotte sluiten we af met twee referentieprojecten die aansluiten op de 

twee denkrichtingen die in 6.3 zijn toegelicht.

beeld lokale burgers van Keulen in de Kalk-bibliotheek aan de Kalker
Hauptstrasse, Keulen, Duitsland, een project van aatvos - foto: Marco Heyda
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6.1 OVERZICHT TOETSING
Vlekkenplannen scenario 1 S 2 gezamelijk

aatvos

In de de tabellen hiernaast is per scenario een overzicht te zien 

van de waardering die in hoofdstukken 4.3 en 5.3 zijn toegekend.

Onderstaande score is berekend op basis van puntentoekenning, zoals in 

de inleiding is aangegeven C++': 3 punten; V: 1 punt; '-': 1 minpunt; '—': 3 

minpunten). Uiteraard is deze waardering arbitrair en kan naar voorkeur een 

andere waardering worden toegepast.

Scenario 1a 

Scenario 1b 

Scenario 1c 

Scenario 1d 

Scenario 1e 

Scenario 2a 

Scenario 2b 

Scenario 2c

-67 punten 

-53 punten 

-19 punten 

-7 punten 

-9 punten 

-17 punten 

15 punten 

17 punten

SCENARIO 1

CRITERIUM

BEOORDELING

SCENARIO 1A

BEOORDELING

SCENARIO 1B

BEOORDELING

SCENARIO 1C

BEOORDELING

SCENARIO 1D

BEOORDELING

SCENARIO 1E

++ + - -- ++ + - -- ++ + - -- ++ + - -- ++ + - --

WETTELIJK CRITERIUM - INHOUD

Sub totaal 3 1 -1 -15 0 3 -2 -9 0 2 -5 -3 3 4 -1 -6 0 4 -2 -6

Sub totaal score -12 8 -6 0 3

GEBOUW NIVEAU - RUIMTELIJK

Sub totaal 0 2 -6 -51 0 2 -11 -36 0 8 -15 -6 0 11 -20 -6 0 12 -11 -6

Sub totaal score -55 -45 -13 -7 -5

TOTAAL 3 3 -7 -66 0 5 -13 -45 0 10 -20 -9 3 15 -13 -12 0 16 -13 -12

TOTAAL SCORE -67 -53 -19 -7 -9

SCENARIO 2

CRITERIUM

BEOORDELING BEOORDELING

SCENARIO 2A SCENARIO 2B

BEOORDELING

SCENARIO 2C

++ + - -- ++ + - -- ++ + - --

WETTELIJKE CRITERIUM - INHOUD

Sub totaal 63-1-6 3 5 -2 0 9 3 -1 -3

Sub totaal score 2 6 8

GEBOUW NIVEAU - RUIMTELIJK

Sub totaal 0 7 -14 -12 9 8 -12 -6 15 9 -9 -6

Sub totaal score -19 -1 9

TOTAAL 6 10 -15 -18 12 13 -14 -6 24 12 -10 -9

TOTAAL SCORE -17 5 17
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6.2.1 SAMENVATTING
aatvos

In hoofdstuk 1.1 is het volgende doel geformuleerd: 'Het doel van het 

locatieonderzoek is om na te gaan of in Veldhoven een volwaardige*, 

toekomstbestendige en robuuste** bibliotheek voor de bewoners 

ontwikkeld kan worden' Om antwoord te geven op het gestelde doel zijn in de 

hoofdstukken de hierna genoemde zaken onderzocht.

In hoofdstuk 2 is de context van de locatie verder toegelicht. Hierin is 

de stedenbouwkundige, verkeerskundige en sociale infrastructuur in 

kaart gebracht. De samenwerkingsmogelijkheden van de bibliotheek 

zijn eveneens daarin opgenomen. Bovendien zijn er in hoofdstuk 2 een 

overzichtsplattegrond en foto's van de bestaande situatie te vinden.

In hoofdstuk 3 zijn er diverse analyses van het gebouw gegeven. Uit deze 

analyses blijkt dat de sterk spiegelende gevel de transparantie en daarmee 

de visuele verbinding belemmert tussen het gemeentehuis en het marktplein 

Uit de publieke plekken studie komt naar voren dat het plangebied wordt 

losgekoppeld van de overige publieke ruimtes. Verder is de passage een 

belangrijke doorgang tussen het gemeentehuis en de burgerhal. Hier 

bevinden zich overigens ook de meeste ingangen naar onder meer het 

gemeentehuis, de burgerhal en, net buiten de passage, de avondentree tot 

het theater. Verder is in hoofdstuk 3 onderzoek gedaan naar hoeveel ruimte 

de bibliotheekcollectie in de diverse scenario's in beslag neemt. Daarnaast is 

er een analyse gemaakt van het huidige gebruik van de vierkante meters in de 

bibliotheek. Deze vierkante meters zijn verder onderverdeeld in categorieën 

en naast het PvE gelegd (zie bijlage 1). In de verdere studies wordt er 

uitgegaan van het geactualiseerde PvE dat totaal 1.662 m2 BVO bedraagt.

De informatie die in hoofdstuk 3 is behandeld vormt de basis voor de 

vlekkenplan studies in hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 4 zijn diverse scenario's 

voor het plangebied van 642 m2 onderzocht. In hoofdstuk 5 is het scenario 

onderzocht waarbij ook de burgerhal bij het plangebied betrokken wordt. In 

beide scenario's is er onderzocht wat het effect is van een mediacapaciteit 

van 757o, 507o en 257o. Daarna zijn de diverse scenario's beoordeeld op 

basis van de gestelde kaders die in hoofdstuk 1.2 zijn benoemd. Beide 

hoofdstukken sluiten af met een referentieproject, gebaseerd op de 

betreffende scenario's.

Werkplekken aan gevel in OBA Bijlmerplein

■r v"

Zicht van buiten naar binnen in bibliotheek Rijswijk

117,

tekst en beeld *zoals gedefinieerd in de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (Wsob), 5 wettelijke kernfuncties ** zoals gedefinieerd in 
het Bibliotheekconvenant 2020-2023 foto gemaakt door Marco Heyda
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6.2.2 CONCLUSIE
aatvos

Uit de onderzochte resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken

worden:

^ Scenario 1 laat zien dat het gestelde plangebied van 642 m2 te klein 

is voor om alle benodigde functies en activiteiten van de bibliotheek te 

huisvesten. Een groot deel van de bibliotheekcollectie en -services zou 

dan nog elders gepositioneerd dienen te worden. .

^ Scenario 2 laat zien dat een combinatie van het plangebied, uitgebreid 

met de burgerhal, veel potentie biedt. Dit brengt echter tegelijk een 

tweetal beperkingen met zich mee. De burgerhal ruimtelijk gescheiden 

van de rest van de bibliotheek door een niet openbaar deel van het 

gemeentehuis waardoor er geen natuurlijke integratie van functies 

tussen bibliotheek en burgerhal kan plaatsvinden. Bovendien is 

door het multifunctionele karakter van de burgerhal elk gebruik door 

welke partij dan ook beperkt tot een tijdelijke indeling. Deze zal op 

bepaalde momenten plaats moeten maken voor andere activiteiten De 

burgerhal leent zich derhalve niet als een duurzame uitbreiding van de 

bibliotheekruimte.

^ Geen van de onderzochte scenario's kunnen volledig voldoen aan de vijf 

wettelijke kernfuncties die worden gesteld in de Wsob of de drie opgaven 

uit het Bibliotheekconvenant. Te concluderen valt dat wanneer men meer 

media in de ruimte plaatst, er minder ruimte ontstaat voor activiteiten en 

vice versa. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom er in geen van 

de scenario's volledig aan de eisen voldaan kan worden.

^ Om logistieke redenen dient de collectie in één ruimte te staan. In geen 

van de onderzochte vlekkenplan studies past de gehele collectie in 

de ruimte van 643 m2. Uitbreiding van de collectie naar de burgerhal 

is vanwege enerzijds het multifunctionele en flexibele gebruik van 

de burgerhal, en anderzijds vanwege het ontbreken van een directe 

ruimtelijke verbinding niet mogelijk.

^ Uit de vlekkenplan studies blijkt dat er voor de diverse activiteiten en 

functies verschillende mogelijkheden zijn om deze te positioneren, al

dan niet in combinatie met andere ruimtes buiten de 642 m2 (burgerhal). 

Activiteiten kunnen mogelijk onderling gecombineerd worden om 

de ruimte efficiënter in te delen. Daarbij zouden bepaalde functies/ 

voorzieningen gedeeld kunnen worden met de andere gebruikers, zoals 

met het gemeentehuis en de expositieruimte 'De Verdieping'. Dit vraagt 

nader ontwerpend en programmatisch onderzoek 

^ Alle scenario's tonen aan dat er geen ruimte is voor de kantoorfuncties. 

Tijdens een bezoek aan het gemeentehuis is gebleken dat er in de huidige 

situatie en op basis van het huidig gebruik van de kantoorvleugels van 

het gemeentehuis vrijwel geen mogelijkheid is om kantoorfuncties van de 

bibliotheek aan een buitengevel te kunnen huisvesten (kantoren waarin 

langer dan twee uur aaneengesloten wordt gewerkt kunnen om arbo- en 

bouwbesluit-technische redenen alleen worden gehuisvest in ruimten 

met directe toegang tot daglicht en dagzicht, wat er op neer komt dat 

een kantoorruimte aan een buitengevel moet zijn gelegen). Er zijn slechts 

enkele, relatief kleinere interne ruimtes beschikbaar, rond een atrium in 

het hart van het gemeentehuis. Deze ruimtes beschikken echter niet over 

direct daglicht en dagzicht bieden en zijn daardoor ongeschikt om voor 

de kantoren van de bibliotheek een structurele oplossing te bieden. In elk 

scenario is derhalve het kantoorvraagstuk niet opgelost.

Terugkomend op het gestelde doel uit hoofdstuk 1.1 kan er geconcludeerd 

worden dat er in geen van de onderzochte scenario's een volwaardige*, 

toekomstbestendige en robuuste** bibliotheek ontwikkeld kan worden. 

Plaatsing van de media vormt hierbij het grootste aandachtspunt. De 

mediacollectie dient in één aangesloten ruimte geplaatst te worden. 

Combinatie van activiteiten in de burgerhal (of andere publieke plekken) 

biedt slechts beperkte extra mogelijkheden. Daarbij is het ontbreken van 

een directe verbinding tussen de bibliotheek en de burgerhal (en de daaraan 

gekoppelde publieke ruimten, zoals bijvoorbeeld 'de scheg' en de foyer van 

het theater) een groot aandachtspunt. Het plangebied van 642 m2 sluit in de 

huidige plannen niet aan op de overige publieke ruimtes.

t J
Zicht vanaf vide naar beneden in Huis van Eemnes

Gevel exterieur van Ulsteinvik bibliotheek in Noorwegen

' ! í

tekst en beeld *zoals gedefinieerd in de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (Wsob), 5 wettelijke kernfuncties ** zoals gedefinieerd in 
het Bibliotheekconvenant 2020-2023 foto gemaakt door Marco Heyda
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6.3.1 KANSEN - POTENTIE 1
Connectie tussen publieke ruimtes

Om de eerder genoemde ontbrekende verbinding tussen de bibliotheek en 

de burgerhal te kunnen realiseren - en daarmee de bibliotheek te vergroten 

- kan overwogen worden om de bibliotheek rechtstreeks te koppelen aan de 

reeds aanwezige publieke ruimten binnen het gemeentehuis-complex. De 

tekening hiernaast geeft een beeld van deze mogelijkheid. Het zwaartepunt 

van deze publieke ruimten is daarbij gelegen rond de passage, de burgerhal en 

'de scheg' aan de noordkant van de passage enerzijds, en zou een antwoord 

kunnen krijgen in de bibliotheek aan de zuidkant van de passage anderzijds. 

Om dit scenario te kunnen realiseren is het echter noodzakelijk de huidige 

plannen te heroverwegen. Immers, in de huidige plannen wordt een nieuwe 

entree voor de bibliotheek voorzien aan het Meiveld en wordt de bestaande 

entree in de passage de ingang naar de kantoren en een aantal beveiligde 

spreekkamers. Dit vraagt nader ontwerpend onderzoek.

aatvos

Gedeeld
91m2

Burgerzaken 
260m2 - ^00m2 Bibliotheek 

429m2 ^ 520m2

.0.'MO-i-

Bibilotheek 
429m2 ^ 520m2

puufl

Plattegrond Begane grond - verschuiving van publieke ruimtes
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6.3.2 KANSEN - POTENTIE 2
Centrale culturele hotspot

In aansluiting op de in 6.3.1 genoemde mogelijkheid tot het koppelen van de 

bibliotheek aan de reeds aanwezige publieke ruimten van het gemeentehuis

complex ligt een volgende logische stap voor de hand: het tot stand brengen 

van een directe verbinding tussen de bibliotheek, de publieke ruimten en de 

foyer van het theater De Schalm. Nevenstaande tekening geeft een beeld 

van deze mogelijkheid. Feitelijk bestaat de ruimtelijke verbinding al: de foyer 

van De Schalm is slechts door deuren gescheiden van de burgerhal. Wat deze 

connectie logisch maakt is het feit dat de bibliotheek en het theater reeds 

een intensieve programmatische samenwerking hebben. Een ruimtelijke 

koppeling van beide functies heeft de potentie een ruimteprobleem van de 

bibliotheek deels op te lossen. Zichtbaarheid naar het Meiveld kan worden 

gerealiseerd door het restaurant in het denken te betrekken.
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6.4 CULTURELE HOTSPOTS IN NEDERLAND
Een uitnodigende mix van functies

aatvos

Hiernaast presenteren we vier referentieprojecten. Dit zijn allemaal 

succesvolle derde plekken waarbij waarbij diverse culturele organisaties, 

waar onder een bibliotheek en een theater, onder een dak 'samenwonen'.

De combinatie van diverse publieke functies zorgt ervoor dat deze elkaar 

versterken en een bovendien een belangrijke sociale functie voor de regio 

vervullen.

Hub Kerkrade
Hub Kerkrade, gevestigd in een voormalig winkelcentrum, omvat 5.000 m2 

en wordt gebruikt door het theater, de bibliotheek, muziekschool en andere 

culturele partners. In het oorspronkelijke ontwerp gebruikte de bibliotheek 

de helft van het pand en werd deze middels een wand gescheiden van het 

theater. Door deze wand te verwijderen fungeert de theaterfoyer nu als 

gedeelde, multifunctionele verblijfsruimte waar je kunt werken, studeren, of 

ontmoeten.

Huis van Eemnes
In het nieuwe cultuurhuis Huis van Eemnes voelt iedereen zich thuis, of het nu 

in de multifunctionele theaterzaal, de brasserie (met terras), de sportzalen, de 

'huiskamer' of de bibliotheek is. De non-profit en profit organisaties in het huis 

delen meer dan alleen de entree, wat leidt tot aantrekkelijke samenwerkingen 

en programmering.

Muziekkwartier Enschede
Het Muziekkwartier is gelegen aan het Wilminkplein in het stadshart. Dit 

plein brengt momenteel enige sociale onveiligheid met zich mee, waardoor 

revitalisering van het gebied prioriteit heeft. De herinrichting van het 

Muziekkwartier speelt hierin een essentiële rol. In dit gebouw is o.a. een 

theater, muziekcentrum en diverse scholen voor muziek, dans, theater en 

beeldende kunst gehuisvest. Door een aanstaande verbouwing wordt de 

bibliotheek in de toekomst toegevoegd.

Stadhuis Nieuwegein

Het Stadshuis van Nieuwegein bevat naast de gemeentelijke kantoren een 

relatief groot publiek deel. Momenteel wordt een verbouwing voorbereid 

waarbij een nieuwe ruimtelijke en programmatische mix ontstaat tussen de 

Stadswinkel, Werk en Inkomen Lekstroom, een vrijwilligersorganisatie, de 

GGD, kleinschalige horeca met de bibliotheek als verbindende factor. Alle 

functies delen een groot gezamenlijke openbaar gebied met in de periferie 

daarvan een aantal specifieke eigen ruimten.

HUB Kerkrade - binnen-buiten connectie Huis van Eemnes - buitenzijde Muziekkwartier Enschede - artist impression buitenzijde Stadhuis Nieuwegein - artist impression entreehal

^ . W

beeld Foto's gemaakt door Marco Heyda, artist impression van Muziekkwartier
Enschede en Stadhuis Nieuwegein door Mars Interieurarchitecten en aatvos.

51 Locatieonderzoek Bibliotheek Veldhoven | V1.1 20210305 - aatvos.com



BIJLAGEN
aatvos

Bij dit document horen de volgende bijlagen, die los zijn verstrekt.

^ Bijlage 1: PvE Bibliotheek Veldhoven

^ Bijlage 2: '202101 Rekenmodel omvang collectie aanschaf en budget 

situatie eind 2019'

^ Bijlage 3: Mediacalculatie door aatvos

^ Bijlage 4: Wsob

^ Bijlage 5: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023'

^ Bijlage 6: 'Visiedocument Cultuur verbindt Veldhoven'

^ Bijlage 7: 'Gezamelijk collectieplan van KB Nationale Bibliotheek'

fřšfi'"

-. r~T~~ - .

beeld Beeld van de werkplaats van Gjenbruket (letterlijk:'hergebruik j, een team 
van Noorse vakmensen waarmee we diverse duurzame interieurprojecten hebben 
gerealiseerd. Foto: Marco Heyda.
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1 Managementsamenvatting
De inwoners van Veldhoven lijken tot nu toe relatief weinig pijn gevoeld te hebben van de 
bezuinigingen op de bibliotheek. Die zijn voor een deel opgevangen door vierkante meters en 
huisvestingslasten terug te schroeven, maar ook door stevig te snijden in personeel en 
activiteiten. Desondanks presteert de bibliotheek in de meeste vergelijkingen nog positief. 
Het gebouw kachelt echter achteruit; het is te krap en de bezoekersaantallen dalen 
geleidelijk. Het heeft niet de faciliteiten en zeker niet de uitstraling die past bij een 
eigentijdse stedelijke centrumvestiging. De exploitatie laat geen ruimte meer voor innovatie 
en ook kunnen geen substantiële vervolgstappen in de samenwerking met scholen en andere 
maatschappelijke spelers worden gemaakt. De werkdruk is al stevig. Alle signalen wijzen er 
echter op dat grenzen zijn bereikt. De volgende drastische bezuiniging op de bibliotheek 
maakt het failliet van het beleid zichtbaar. Want de kruik gaat zo lang te water tot hij barst.

De vergelijking met bibliotheken in gemeenten met een vergelijkbare omvang leert dat het 
huidige subsidieniveau in Veldhoven al iets lager dan normaal is. De bibliotheek balanceert 
met die middelen op verdienstelijke wijze tussen de vereiste werkwijze in een hechte en 
dorpachtige sociale structuur en een stedelijk verwachtingspatroon. Als de bezuinigingen 
worden doorgezet zakt Veldhoven in drie jaar tijd echter tot het financieringsniveau van een 
armlastige plattelandsgemeente. De krimp sinds 2010 verwordt zo tot een vrije val van de 
landelijke top tot de bodem. Het is, zo leert deze verkenning, niet geloofwaardig om dan nog 
te spreken van een volwaardige bibliotheekvoorziening in de betekenis van de landelijke 
bibliotheekwet. Een uitgeholde bibliotheek staat op gespannen voet met het stedelijk profiel 
van een kennisgemeente in de Brainportregio. Veldhoven staat bekend als een groene 
gemeente met een veelzijdig en hoog voorzieningenniveau. Dat beeld klopt dan niet meer.

Relevanter is echter dat het goede leesklimaat onder oudere Veldhovenaren niet geldt voor 
de jonge inwoners. De cijfers uit de monitor die de bibliotheek op de scholen afneemt 
spreken boekdelen. Die sluiten aan bij landelijke observaties dat Nederlandse jongeren 
steeds minder vaak en met steeds minder plezier lezen. Mede hierdoor gaat hun 
leesvaardigheid achteruit. En dat raakt niet alleen het functioneren op school, maar 
uiteindelijk ook de Veldhovense samenleving als geheel. Op landelijk niveau wordt op 
instigatie van De Raad van Cultuur en de Onderwijsraad gewerkt aan een heus leesoffensief. 
In dat offensief is een cruciale rol weggelegd voor de samenwerking tussen scholen en 
bibliotheken. De Bibliotheek Veldhoven heeft al een mooie basis gelegd, maar loopt nu al 
tegen de exploitatiegrenzen aan.

Parallel hieraan is door onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten recent een 
Bibliotheekconvenant ondertekend. Dit convenant zet in op een sterke bibliotheekinfra
structuur die past bij de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Wie de ambities van het 
Bibliotheekconvenant legt naast het coalitieakkoord van Veldhoven verwacht dat deze 
gemeente dit convenant volmonding onderschrijft. Want ook in een relatief welvarende stad 
zijn er inwoners die niet mee kunnen komen. Bij Veldhoven hoort een werkelijk volwaardige 
bibliotheek; die eerder een tandje beter gefinancierd is dan minder. Daar komt nog bij dat de 
bibliotheek als potentiële bezoekersmagneet ook als breekijzer voor (centrum)-ontwikkeling 
kan worden gezien in plaats van als sluitstuk voor het gemeentehuis.

vĀNOAI^Sn Rapportage benchmark de Bibliotheek Veldhoven d. d. 3 maart 2021 (3)



In dit hoofdstuk worden aanleiding, opdracht en werkwijze kort toegelicht. Ook wordt 
aangegeven hoe dit onderzoek moet worden gelezen, wat de status is, en welke waarde aan 
de uitkomsten van een onderzoek als dit kan worden gehecht.

2.1 Aanleiding
De gemeente Veldhoven boekte aanzienlijke bezuinigingen op de bibliotheek in onder 
voorbehoud van aanvullend onderzoek. De Raad van Toezicht van de bibliotheek heeft 
Thomas van Dalen Advies gevraagd om een eerlijk en onafhankelijk beeld te schetsen van de 
huidige bibliotheek. Dit om te voorkomen dat besluiten worden genomen die mogelijk niet 
onderbouwd worden door de feiten. De Raad van Toezicht heeft daartoe gevraagd om een 
benchmark uit te voeren op basis van de landelijke Wsob-gegevens. Dat zijn de gegevens die 
bibliotheken elk jaar (wettelijk) verplicht aanleveren op landelijk niveau en die door de 
Koninklijke Bibliotheek worden verwerkt. Op deze manier kunnen, mits de data van 
voldoende kwaliteit en van een voldoende verfijnd niveau zijn, op hoofdlijnen de volgende 
vragen worden beantwoord:

1. Hoe doet de bibliotheek het in relatie tot de subsidie die zij ontvangt? Hoe verhouden 
deze middelen zich tot de wettelijke opgave om 5 bibliotheekfuncties te realiseren?

2. Hoe doet de bibliotheek het in vergelijking met andere (vergelijkbare) bibliotheken? Is er 
sprake van opvallende verschillen in aantal uitleningen, aantal leden, activiteiten die 
worden ontplooid, en/of de kosten voor personeel en huisvesting?

3. Op welke maatschappelijke opgaven en op welke doelgroepen en 
samenwerkingspartners richt de bibliotheek zich nu en in de nabije toekomst met name? 
En hoe verhoudt deze ambitie zich tot de financiële uitdagingen van de gemeente 
Veldhoven en van de Bibliotheek Veldhoven.

2.2 Opdracht en werkwijze
De opdracht aan Thomas van Dalen Advies is als volgt verwoord.

Voer een onderzoek uit naar de actuele positie van de bibliotheek in Veldhoven. Zet daartoe 
de bepalende kenmerken en prestaties af tegen die van vergelijkbare bibliotheken in het land 
in bj voorkeur (enigszins) vergelijkbare gemeenten. Voer deze benchmark uit in goede 
samenwerking met de instelling. Verdiep, verhelder en verscherp het ruwe beeld dat het 
deskonderzoek oplevert in een werksessie met de bibliotheek. Bespreek de uitdagingen in 
Veldhoven, de ontwikkeimogeiijkheden en de beperkingen die de huidige situatie biedt. Vat 
de ‘foto’ van de instelling die op die manier is ontstaan samen tot een korte en goed leesbare 
rapportage. Ga daarbij in op de vijf maatschappelijke kernfuncties van de bibliotheek en op 
de consequenties van eventuele verdere bezuinigingen daarop.

De gemeente is niet ingegaan op het aanbod om betrokken te worden in het onderzoek of om 
als mede-opdrachtgever of als opdrachtgever te functioneren. Niettemin is het onderzoek 
vormgegeven als een onafhankelijk onderzoek. Dit wil zeggen dat de uitkomsten wel in 
concept zijn voorgelegd aan de bibliotheek, maar alleen om eventuele fouten en 
misinterpretaties te kunnen corrigeren. In het onderstaande schema is het onderzoekproces

2 Toelichting onderzoek
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weergegeven.
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2.3 Toelichting vergelijkingsgroep

Er is een benchmark uitgevoerd op basis van de gegevens die alle bibliotheken jaarlijks aan 
moeten leveren volgens de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Het 
betreft de dataset over het jaar 2019. Dit bestand betreft de ruwe data over de 
dienstverlening van de openbare bibliotheken die is uitgevraagd op
bibliotheekorganisatieniveau. De gegevens uit deze dataset hebben een verkennende status 
(deels gevalideerd).

Referentiegroepen
, De benchmark zet de kengetallen van Bibliotheek Veldhoven af tegen 8 bibliotheken die 

werken voor een gemeente met een vergelijkbaar aantal inwoners in het werkgebied 
(45.337 in Veldhoven tegen gemiddeld 45.460 inwoners van de plaatsen in de 
vergelijkingsgroep). Voor deze groep wordt steeds de naam ‘Benchmark’ gehanteerd. Dit 
is de meest relevante vergelijkingsgroep.

, Ter verdere inkleuring en duiding worden daarnaast zowel de gemiddelde kengetallen 
van alle 18 bibliotheken uit Noord-Brabant als het gemiddelde van alle bibliotheken in 
Nederland weergegeven.

2.4 Verantwoording en relativering van dit rapport

, De benchmark betreft een cijfermatige vergelijking van de bibliotheek in Veldhoven met 
de gemiddelden van selecties van bibliotheken met vergelijkbare kenmerken. Daarbij is 
gebruikgemaakt van de genoemde landelijke data. Deze informatie is waardevol, maar 
kent ook zwakten. Daarbij komt dat de culturele infrastructuur van een stad niet op 
zichzelf staat, maar sterk is verweven met minder goed objectiveerbare elementen als 
het karakter van de stad, de sociale structuur en het verenigingsleven. Voor dit 
onderzoek zijn de indrukken uit de benchmark daarom gecorrigeerd en verdiept met een 
kwalitatieve sessie. Op deze manier is een voldoende stevige kwaliteitsbasis ontstaan om 
‘door de oogharen te kijken’ en om vervolgens uitspraken te doen over de relatieve 
positie van de bibliotheek.

, Als onderdeel van de eerste fase van dit onderzoek is een grote voorraad stukken
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bestudeerd. Het betreft zowel formele, publiek toegankelijke documenten als 
bedrijfsgevoelige, interne informatie. Omdat de benchmark en de sessie samen het 
echte fundament van deze studie vormen, worden andere bronnen alleen opgevoerd als 
ze expliciet dienen ter (aanvullende) onderbouwing van de conclusies. In die gevallen 
gebeurt dat in de lopende tekst of in de vorm van een voetnoot.
Het project is uitgevoerd door Thomas van Dalen (Thomas van Dalen Advies). Bij de 
onderzoekswerkzaamheden en bij de samenstelling van het rapport is grote 
zorgvuldigheid betracht. Daarbij is uitgegaan van de waarheidsgetrouwheid van door de 
opdrachtgever verstrekte informatie. Dit geldt ook voor de informatie uit het 
benchmarksysteem. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de bibliotheek.
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3.2
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In dit hoofdstuk worden kort enkele achtergronden geschetst die meegewogen moeten 
worden bij het beoordelen van de positie en het belang van de Bibliotheek Veldhoven.

Achtergrond en context

Een geschiedenis van opeenvolgende bezuinigingen
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----------Subsidie bibliotheekfunctie Veldhoven

Projectie van de voorgenomen bezuinigingen in de context van de voorgeschiedenis. 
Bron: opgave de Bibliotheek Veldhoven. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

ík rík jĩ?

De gemeenteraad van Veldhoven wil de subsidie voor de bibliotheek in de komende járen 
stapsgewijs met C 300.000 terugbrengen. Deze bezuiniging moet geplaatst worden in de 
context van een recente geschiedenis van forse bezuinigingen. Als deze plannen doorgaan 
dan landt de bibliotheek in 2024 op een subsidiebedrag van ongeveer C 625.000, - terwijl in 
2010 de subsidie nog ongeveer C 1.400.000, - bedroeg. Dat is veel meer dan een halvering. 
Hoewel ook in andere gemeenten in het land bezuinigingen plaats hebben gevonden in de 
afgelopen járen is de relatieve ingreep van Veldhoven uitzonderlijk. Afgezet tegen het aantal 
inwoners is het een daling van C 32,15 per inwoner in 2010 naar C 13,77 per inwoner in 
2024.

Huisvestingsambities keer op keer gesneuveld

Bezoekersteller de Bibliotheek Veldhoven

200000

150000

100000

50000

0

■ 2015 «2016 «2017 «2018 «2019 «2020

De bezoekersteller van de bibliotheek inclusief Corona-jaar2020. Bron: opgave de 
Bibliotheek Veldhoven. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.
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De bezuinigingen in de afgelopen járen liepen parallel met mislukte huisvestingsavonturen. Er 
zijn in de afgelopen járen verschillende onderzoekingen verricht naar nieuwe huisvesting in 
combinatie met culturele en maatschappelijke voorzieningen. Een exercitie om de 
muziekschool gebouwelijk te integreren in de bibliotheek liep in 2017 vast op de kosten.
Later kwam het plan op tafel om met de maatschappelijke instellingen Cordaad Welzijn en 
SWOVE invulling te geven aan de eerste verdieping van het huidige bibliotheekgebouw. Ook 
dat plan is op basis van de kostenraming afgeblazen.

Uiteindelijk ging de bibliotheek om de kosten te drukken per 2017 terug van 2.600 m2 naar 
1.300 m2 vloeroppervlak. In de praktijk loopt de bibliotheek er tegenaan dat deze ruimte niet 
volstaat. De gebruikers geven aan dat ze de rust en de ruimte missen van wat voorheen de 
aparte, fysiek afgesloten studieruimte was. Ook was er vroeger een aparte jeugdbibliotheek. 
Dat die er niet meer is, is een groot beleids-strategisch gemis. De gesprekken met 
medewerkers leren dat zij ervan overtuigd zijn dat dit ook geleid heeft tot het afhaken van een 
bepaald type bezoeker. En inderdaad spreekt ook uit de bezoekcijfers een geleidelijk 
neergaande lijn (zie bovenstaande grafiek). De situatie staat haaks op de situatie op veel 
plekken in Nederland waar juist is geïnvesteerd in nieuwe aantrekkelijke 
bibliotheekgebouwen en waar dit met regelmaat leidde tot spectaculaire bezoekersgroei.

3.3 Landelijk: hameren op de urgentie van bibliotheekwerk

De ontwikkelingen in Veldhoven lijken haaks te staan 
op de landelijke trend om bibliotheken een steeds 
belangrijker rol toe te kennen op het raakvlak van 
verschillende domeinen. Erkend wordt dat de 
bibliotheek niet uitsluitend tot het cultuurbeleid kan 
worden gerekend. De componenten welzijn, 
onderwijs en sociaal beleid zijn minstens zo 
belangrijk. Een illustratie daarvan is het in oktober 
2020 ondertekende landelijke 
‘Bibliotheekconvenanť dat richting moet geven aan 
de dóórontwikkeling van het bibliotheekstelsel.
Daarin ligt de focus op drie maatschappelijke 
opgaven. Op de website van de VOB wordt deze rol 
als volgt samengevat:

. Geletterde samenleving - Bevorderen geletterdheid en leesplezier:

De bibliotheek speelt van oudsher een belangrijke rol bij leesbevordering. Er komt een 
extra impuls om met name bij jongens, vmbo’ers en leerlingen met een meertalige 
achtergrond het lezen te stimuleren. Partijen zetten zich in om succesvolle programma’s 
zoals de Bibliotheek op school door te ontwikkelen en bij te dragen aan een 
leesoffensief, waarin ook het onderwijs een essentiële rol heeft.

. Participatie in informatiesamenleving - Digitale inclusie en digitaal burgerschap:

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op ons leven. Iedereen 
moet kunnen meedoen in de digitale samenleving. Eind 2021 hebben alle bibliotheken 
een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar mensen terecht kunnen met vragen 
over het gebruik van Digi-D en het online zakendoen met uitvoeringsinstanties van de

Bibliotheekconvenant 2020-2023

spnlS^ w

(VNĢ)

Interprovinciaal Overleg
sr en door provincies

,,D \ nationale 
^/bibliotheek
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overheid en is het cursusaanbod geïntensiveerd.

, Leven lang ontwikkelen — basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid:
Bibliotheken dragen als partner in lokale en regionale leernetwerken bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling van burgers, die is gericht op basisvaardigheden en 
arbeidsparticipatie. Daartoe wordt het landelijk dekkende programma Bibliotheek en 
basisvaardigheden voortgezet en uitgebouwd. Daarnaast wordt er een interactief leer- en 
ontwikkelplatform opgezet voor de gebruikers van bibliotheken, met inloopscholen en 
makerplaatsen in bibliotheken.

De partijen die het convenant ondertekenden zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW), Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), KB nationale bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting 
Samenwerkende POľs Nederland (SPN).

Het convenant volgt ook op een leesoffensief1 waartoe De Raad voor Cultuur en de 
Onderwijsraad in 2019 hebben opgeroepen. De elementen die van dat offensief deel 
uitmaken zijn:
1. Leesplezier en -motivatie als onderdeel van het curriculum;
2. Een actie-agenda voor een krachtiger en meer samenhangende leesaanpak;
3. De belangrijke rol van Bibliotheken;
4. Een breder en meer divers aanbod van jeugdboeken.

Overigens wordt op landelijk niveau opgemerkt dat met name kleinere gemeenten niet meer 
altijd in staat zijn om een goede bibliotheek overeind te houden. In het licht hiervan moet 
men de motie Asscher plaatsen die in 2020 werd aangenomen in de Tweede Kamer.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 300 VIM telling van de begi 
terie van Onderwīj

het jaar

1 Raad voor Cultuur 8í Onderwijsraad (2019). Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Den Haag.
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3.4 Leesmotivatie vo-leerlingen Veldhoven lijkt erg laag
Dat een leesoffensief ook zeer actueel is voor Veldhoven blijkt wel uit een jaarlijks onderzoek 
dat de Bibliotheek Veldhoven op enkele lokale scholen afneemt. Deze geven alle reden voor 
zorg over de leesmotivatie en de leesvaardigheid van jongeren. Alle reden om een 
leesoffensief ook in Veldhoven op te pakken. Om privacy-redenen noemen we geen namen 
van de niveaus of de groepen.

2019
Hoe vind je het om een boek te lezen? 

| resultaten per: leerjaar |

100o4

best leuk

leerjaar 2 leerjaar 3leerjaar 1 
0=106

leerjaar 4 0 = 1440 = 105 o= 140

Antwoord van de leerlingen van een VO/VSO-schooiin Veldhoven op de vraag: ‘Hoe 
vindje het om een boek te lezen?’Bron: Leesmonitor2019- 2020 Veldhoven.

Hoe vaak ga je naar de bibliotheek die buiten de school staat? 
| resultaten per: leerjaar |

100o4
minstens één keerper jaar
minstens één keerperi
minstens één keerper'

leerjaar 1 leerjaar 3

Antwoord van de leerlingen van een VO/VSO-schooi ín Veldhoven op de vraag 'Hoe 
vaak ga je naar de bibliotheek díe buiten de school staat. ’ Bron: Leesmonitor 2019
2020 Veldhoven.

Hoe vaak praat jouw vader of jouw moeder (of je voogd/verzorger) met je over boeken? 
| resultaten per: leerjaar |

leerjaar 2 leerjaar 3 
0=140

leerjaar 1 
0=106

leerjaar 4
0=105

Antwoord van de leerlingen van een VO/VSO-schooíín Veldhoven op de vraag: ‘Hoe 
vaak praat jouw vader of moeder met je over boeken?’ Bron: Leesmonitor2019- 2020 
Veldhoven.
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4 Veldhoven feitelijk vergeleken
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van de cijfermatige vergelijking met 
bibliotheken in het land weergegeven. De voor Veldhoven meest relevante vergelijking 
betreft steeds de gemiddelden van de benchmark. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

4.1 Veel bleef behouden dankzij lage huisvestingslasten

De Bibliotheek Veldhoven neemt een bijzondere positie in het bibliotheeklandschap in. Niet 
lang geleden hoorde de bibliotheek qua financiering bij de top van hoogwaardige stedelijke 
bibliotheken. Die positie is door hard bezuinigen in relatief korte tijd ongedaan gemaakt. 
Toch weet de bibliotheek nog aanzienlijke prestaties te realiseren. Dit komt doordat de 
bibliotheek verhoudingsgewijs aanzienlijk minder geld aan het gebouw uitgeeft. Ook heeft de 
bibliotheek altijd vastgehouden aan een hoogwaardige collectie. Daarmee bleef feítelijk, 
maar ook in de beleving van de bezoekers, vermoedelijk veel behouden na de eerste grote 
bezuinigingsslagen.

Verhoudingen belangrijkste uitgavenposten

907c
807o
707c
607o
507c
40To
307c
207c
107c
07c

140fo

537c

97c

de Bibliotheek 
Veldhoven

Benchmark Noord-Brabant landelijk
gemiddelde

I kosten huisvesting! totale kosten M kosten personeel! totale kosten 

kosten collectie i totale kosten

De verhouding tussen de belangrijkste kostenposten vergeleken met het gemiddelde 
van de vergelijkingsgroepen. Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van 
Dalen Advies.

Het huidige subsidieniveau wijkt weinig af van het gemiddelde van de benchmarkgroep van 
bibliotheken in gemeenten met vergelijkbare aantallen inwoners. Zie de grafiek op de 
volgende pagina. Als de gemeenteraad aan de bezuinigingsplannen vasthoudt blijft dat niet 
zo. Door de voorgenomen bezuinigingen zakt de Bibliotheek Veldhoven door de hoeven en 
gaat ze tot de categorie zwakst gefinancierde bibliotheken horen. Die financiering zit 
aanzienlijk onder het niveau van vergelijkbare bibliotheken en past eerder bij armlastige 
plattelandsgemeenten. Ook als de gemeente de garantie kan geven dat de huisvestingslasten 
in Veldhoven op hetzelfde lage niveau blijven kan daarmee niet voorkomen worden dat 
radicaal in het dienstenpakket zal moeten worden gesneden.
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totaal subsidie gemeente per inwoner

č 30,00

č 25,00 

C 20,00 

č 15,00 

č 10,00 

č 5,00 

C-

Ç 20,56

de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk 
Veldhoven gemiddelde

Het totaal aan gemeentelijke subsidie per inwoner vergeleken met het gemiddelde 
van de vergelijkingsgroepen. Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van 
Dalen Advies.

4.2 Een actieve bibliotheek met een groot bereik

De Bibliotheek Velhoven is erin geslaagd om serieus impact te hebben op een deel van de 
jeugd via het landelijk programma de Bibliotheek op schooi. Dit kan ook niet los gezien 
worden van de keuzes voor collectie en personeel boven centrale huisvesting. Al betalen de 
scholen zelf ook substantieel mee aan deze activiteiten. Niettemin leren de gesprekken met 
medewerkers dat de rek er zo goed als uit is en dat een volledige dekking van basisscholen er 
met de huidige middelen niet in zit. Er wordt wel met alle scholen samengewerkt, maar niet 
bij alle volgens de beste en meeste intensieve aanpak. Ook is er nog veel winst te behalen in 
de samenwerking met de kinderopvang. De formatie van op jeugd en onderwijs beperkt 
echter de mogelijkheden.

Soort onderwijs Aantal locaties Aantal leerlingen

PO 5 994

SO + VSO 1 70

V(S)0 1 1558

Totaal 8 2622
Het bereik van scholen en leerlingen met de Bibliotheek op schooi van de Bibliotheek Veldhoven.
Bron: opgave de Bibliotheek Veldhoven. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

Het ontbreekt de Bibliotheek Veldhoven niet aan activiteit. We zien een actieve bibliotheek 
met een focus op lezen, literatuur en educatie die past bij de bevolking en bij de uitdagingen 
van Veldhoven. Het aanbod van activiteiten voor mensen in een kwetsbare positie dat de 
bibliotheek samen met veel andere instellingen vormgeeft wordt net als de Bibliotheek op 
schooi begrensd door de financiële mogelijkheden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met 
een taalachterstand of om mensen die digitaal niet mee kunnen komen in de samenleving. 
Dit onder de vlag DigiTaalhuis. Ook organiseert de bibliotheek bijvoorbeeld activiteiten 
rondom thema's als mentale gezondheid (waaronder dementie) of het vinden van werk.
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Aantallen activiteiten naar type

800

de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk 
Veldhoven gemiddelde

M activiteiten lezen en literatuur M activiteiten educatie 

M activiteiten kennis M activiteiten kunst

M activiteiten ontmoeting

Het aantal activiteiten in vergelijking met het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen. 
Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

4.2.1 Veldhoven: een goede collectie vormt het uitgangspunt

collectie jeugd (fictie en non-fictie) per inwoner t/m 17

4.5 

4,0

3.5 

3,0

2.5

4,1

1,5 

1,0 
0,5

de Bibliotheek 
Veldhoven

De omvang van de collectie (fictie en non-fictie) per inwoner tot en met 17jaar in 
vergelijking met het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen. Bron: dataset Wsob 
2019. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

De Bibliotheek Veldhoven heeft een collectie voor de jeugd die op goed niveau is. Dat is een 
cruciaal gegeven omdat de collectie te beschouwen is als het motorblok van de bibliotheek. 
Het is het vertrekpunt voor alle activiteiten en samenwerkingen. Bibliotheken die daarop 
bezuinigen komen op termijn van een koude kermis thuis. Overigens wordt op landelijk 
niveau door experts in een recent rapport2 gepleit voor een uitbreiding van het aantal boeken 
tot zeven per jeugdlid. En dat is volgens opgave van de bibliotheek nog een boek meer per lid 
dan de situatie in Veldhoven. Er zullen ook op landelijk niveau echter nog weinig bibliotheken 
zijn die dit niveau bereiken.

Benchmark Noord-Brabant landelijk
gemiddelde

2 ‘Naar optimale jeugdcollecties in bibliotheken en op scholen,' Stichting Lezen en de Koninklijke 
Bibliotheek (KB), oktober 2019.
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collectie volwassenen (fictie en non-fictie) per inwoner 18+

1,2

1,0

0,8

0’7 0,6

Benchmark Noord-Brabant landelijk
gemiddelde

1,0
0,4

0,2

0,0
de Bibliotheek 

Veldhoven

0,8

De omvang van de collectie (fictie en non-fictie) per inwoner 18 jaar in vergelijking 
met het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen. Bron: dataset Wsob 2019. 
Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

De keuze voor een goede collectie zien we ook voor de volwassen inwoners van Veldhoven. 
Met 1 boek per volwassen inwoner doet Veldhoven het daarmee een slag beter dan de 
vergelijkingsgroep. Dat deze keuze rendeert en past bij Veldhoven wordt bevestigd in de 
hiernavolgende cijfers over de uitleningen. Ook in gebruikersonderzoek dat de bibliotheek in 
2017 liet uitvoeren zijn positieve signalen over de collectie terug te horen. Overigens 
adviseert de Koninklijke Bibliotheek in het officiële rekenmodel van de sector van 2019 een 
nog hoger aantal boeken per volwassen inwoner, namelijk 1,1.

4.3 Een stevige leden-basis en hoge uitleningen

aantal leden jeugd per inwoner t/m 17

907o
807o
707o
607o
507c
407o
307o
207c
107c

07c

837c

de Bibliotheek 
Veldhoven

747o 760/0

Benchmark Noord-Brabant

697o

landelijk
gemiddelde

Het aantal leden in de leeftijd tot en met 17 gedeeld door het aantal inwoners in die 
leeftijdsgroep n vergelijking met het gemiddelde van de referentiebibiiotheken. 
Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

Met een lidmaatschap van 83/6 van jeugdige inwoners en een percentage van 12/6 volwassen 
inwoners doet de Bibliotheek Veldhoven het beter dan de vergelijkingsgroepen. Bij deze 
cijfers moet wel rekening worden gehouden met het feit dat bij bibliotheken (ook bij de 
vergelijkingsgroepen) ook leden uit andere gemeenten meetellen. Voor Veldhoven geldt dat 
de jeugdcijfers vertekenen doordat de groep van 0 tot 12 geen contributie betaalt. De 
cruciale groep van 12 tot 18 moet wel betalen en van die groep is volgens opgave van de 
bibliotheek dan ook maar 34/6 lid. Dit werpt toch een schaduw op de glansrijke cijfers, al is 
dit het directe gevolg van gemeentelijk bezuinigingsbeleid.
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aantal leden volwassen/inwoner 18+

143Í

de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk 
Veldhoven gemiddelde

Het aantal leden in de leeftijd 18+gedeeld door het aantal inwoners in die 
leeftijdsgroep. Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

Veelzeggender dan de aantallen leden zijn de uitleencijfers. Met een aantal uitleningen van 
ruim 13 boeken per inwoner tot en met lľjaaren maar liefst 3 boeken per volwassen 
inwoner doet Veldhoven het buitengewoon goed. Het algemeen leesklimaat is nog steeds 
gunstig te noemen. De gesprekken leren dat dit ook mede te relateren zou zijn aan de 
bevolkingssamenstelling (hoog opgeleid en gemiddeld meer ouderen). Voor de doelgroepen 
in de leeftijd van de middelbare school geldt helaas een ander verhaal.

uitleningen jeugd (fictie -t non-fictie) per inwoner t/m 17

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk 

Veldhoven gemiddelde

Het aantal uitleningen voor jeugd (fictie en non-fictie) per inwoner vergeleken. Bron: 
dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

uitleningen volwassenen (fictie -t non-fictie) per inwoner 18+

3.5 

3,0

2.5

2,0

1.5 

1,0 

0,5 

0,0

1,7 1,9

de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk
Veldhoven gemiddelde

Het aantal uitleningen voor volwassenen per inwoner (fictie en non-fictie) in 
vergelijking. Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van Dalen Advies.

vĀNOAI^Sn Rapportage benchmark de Bibliotheek Veldhoven d. d. 3 maart 2021 (15)



In lijn met de gegevens van de bezoekersteller die in paragraaf 3.2 werden weergegeven blijft 
het aantal bezoeken per inwoner aan de centrale bibliotheek in Veldhoven licht achter bij de 
benchmark. Het is niet gek om deze constatering te verbinden aan de beperkte kwaliteit en 
faciliteiten van het huidige gebouw. In bibliotheekstatistieken zien we het aantal bezoeken na 
investeringen vaak fors omhoogschieten.

aantal fysieke bezoeken per inwoner

de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk
Veldhoven gemiddelde

Het aantal fysieke bezoeken per inwoner in Veldhoven vergeleken met het 
gemiddelde van de referentiebibiiotheken. Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: 
Thomas van Dalen Advies.

4.4 Verdeling van kosten afwijkend

kosten huisvesting absoluut

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000
120.221

o 1---------1 1---------1
de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk

Veldhoven gemiddelde

De kosten voor huisvesting in Veldhoven vergeleken met het gemiddelde van de 
referentiebibiiotheken. Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van Dalen 
Advies.

In de verdeling van de kosten zien we de bijzonderheden van de situatie in Veldhoven het 
beste naar voren komen. De huisvestingskosten zijn in vergelijking uitzonderlijk laag. Zeker 
voor een gemeente als Veldhoven die een meer stedelijk karakter heeft dan veel gemeenten 
met dezelfde bevolkingsomvang. En in veel steden in Nederland hebben bestuurders in de 
afgelopen járen mooie en grote centrumbibliotheken neergezet. Dit zijn de vlaggenschepen 
van de bibliotheekfunctie. In Veldhoven is het aantal fte’s volgens opgaven van de bibliotheek 
van 21,3 fte’s in 2010 teruggebracht tot 12,8 in 2021. Dat is een forse krimp. Toch is het 
bedrag voor personeel gelukkig nog hoger dan het gemiddelde van de benchmark. Veel 
bibliotheken in gemeenten van deze omvang worstelen namelijk met de opgave om zich 
steeds breder en gespecialiseerder in te zetten voor de samenleving. Ze komen hiervoor vaak
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personeel te kort. Nieuwe personele investeringen zullen in de komende járen dan ook 
onvermijdelijk zijn, want als de collectie de motor is van de bibliotheek dan is gespecialiseerd 
personeel de brandstof.

kosten personeel absoluut

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000
708.790

o 1-------- 1 1-------- 1
de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk

Veldhoven gemiddelde

De kosten voor personeel in Veldhoven (exclusief WV-inzet) vergeleken met het 
gemiddelde van de referentiebibiiotheken. Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking:
Thomas van Dalen Advies.

Een opvallend kostenaspect in Veldhoven is tot slot de relatief hoge eigen bijdrage die 
inwoners van Veldhoven betalen. Met 5,32 wordt zo’n twee euro per inwoner meer betaald 
dan het gemiddelde van de benchmark. Dat is niet onaanzienlijk. Volgens het team heeft dit 
met een aantal factoren te maken. Veel bibliotheken hebben de boetegelden afgeschaft. Ook 
zijn inkomsten uit de jeugdcontributies in veel andere bibliotheken niet aan de orde, terwijl 
dat in Veldhoven voor de jeugd tussen 13 en 18 jaar wel het geval is. Minister Van 
Engelshoven heeft in een brief aan gemeenten van december 2020 aangedrongen op het 
afschaffen van jeugdcontributies. Tot slot is ter verklaring van de relatief hoge eigen 
inkomsten in Veldhoven door het team nog gewezen op het relatief hoge percentage 
volwassen leden.

inkomsten gebruikers per inwoner

č 6,00 

č 5,00 

č 4,00 

C3,00
č 5,32

č 2,00
#13.31 1»

BH9 «2,59

de Bibliotheek Benchmark Noord-Brabant landelijk 
Veldhoven gemiddelde

C3,27

Het aantal inkomsten per inwoner in Veldhoven vergeleken met het gemiddelde van 
de referentiebibiiotheken. Bron: dataset Wsob 2019. Bewerking: Thomas van Dalen 
Advies.
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5

5.1

5.2

vÄHOMAS,

In dit hoofdstuk wordt een weerslag gegeven van een kwalitatieve analyse op basis van 
deskstudie en een speciale bijeenkomst met directie en medewerkers. Dit met het doel om 
het beeld uit de benchmark te verdiepen, te verklaren en/of te nuanceren.

Kwalitatieve analyse

De te overbruggen discrepantie tussen dorp en stad
In een speciale bijeenkomst met directie 
en medewerkers is een analyse gemaakt 
van Veldhoven. Het team praat vol liefde 
over de stad. Ze schetsen het beeld van 
een groene, goed bereikbare, welvarende 
en comfortabele stad die gedragen wordt 
door een betrokken gemeenschap met 
hechte netwerken. De gemeente 
combineert volgens hen de positieve 
kenmerken van de stad en het dorp. In de 

gemeente, die honderd jaar geleden ontstond bij het samengaan van vier kerkdorpen Zeelst, 
Meerveldhoven, Oerle en Veldhoven Dorp, is die oude sociale structuur nog steeds 
herkenbaar. Mensen uit Oerle of Zeelst voelen zich volgens het team in de eerste plaats 
Oerlenaar of Zeelstenaar en dan pas Veldhovenaar. Dat verschijnsel zie je volgens het team 
terug in het verenigingsleven van Veldhoven. De gemeente telt bijvoorbeeld meerdere 
voetbalclubs, fanfares en scoutinggroepen. Veldhoven kent daarmee een bovengemiddeld 
actief verenigingsleven en dat is iets waar veel inwoners trots op zijn. Tegelijk kent Veldhoven 
ook het gezicht van een stedelijke gemeente met veel hoogopgeleide inwoners die werken bij 
kennisintensieve hightechbedrijven als ASML, Simac en NXP. Er wonen dan ook relatief veel 
expats in de stad. Ook is in delen van Veldhoven de typisch stedelijke 
achterstandsproblematiek (inclusief laaggeletterdheid) zichtbaar. Omdat de schaal hiervan 
relatief beperkt is bestaat het risico van veronachtzaming. Alsof alle inwoners van Veldhoven 
zich op eigen kracht wel kunnen redden. En dat is zeker niet het geval. De bescheiden schaal 
van de gemeente maakt het niet gemakkelijk om het hoge voorzieningenniveau dat bij een 
stad hoort te realiseren

De vereiste dubbele strategie van de bibliotheek
De kenmerken van Veldhoven als stedelijk dorp of dorpse 
stad maken dat de bibliotheek, zo leren de gesprekken met 
het team, een dubbele strategie moet hanteren om 
succesvol te kunnen zijn. Voor effectief beleid moet 
enerzijds een nauwe aansluiting worden gemaakt bij het 
verenigingsleven. De bibliotheek moet daartoe diep in de 
haarvaten van Veldhoven doordringen. Dat kan uitstekend 
in Veldhoven, maar dat is arbeidsintensief. Daar heeft de 
bibliotheek handige en gedreven specialisten voor in huis. 

Ook zet de bibliotheek een indrukwekkend aantal vrijwilligers in. Een aantal van de 
vrijwilligers is rechtstreeks verbonden aan de Bibliotheek zelf, maar ook netwerkinitiatieven
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als DigiTaalhuis Veldhoven, VoorleesExpress Veldhoven en Dementheek Veldhoven zetten 
vrijwilligers van Cordaad Welzijn en Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) voor de 
activiteiten in. De bibliotheek is een spin in het web en werkt op een slimme manier samen.

Het gebouw vormt volgens het team ook een cruciaal element in de bibliotheekstrategie. Het 
is niet alleen de ontmoetingsplek voor veel burgers, en de entree tot de collectie, maar ook de 
plek waar educatieve activiteiten plaatsvinden en veel andere partijen hun activiteiten 
zouden moeten kunnen programmeren. Net als in andere plekken in Nederland starten veel 
van de succesvolle samenwerkingen tussen maatschappelijke partners letterlijk in het 
bibliotheekgebouw. Een aansprekende centrale vestiging is ook een voorwaarde voor een 
succesvolle aanpak in wijken en scholen. Een van de beste manieren om het succes van een 
educatieve aanpak in het onderwijs te meten is om na te gaan in hoeverre ouders ook met 
hun kinderen de weg naar de vestiging weten te vinden. Een stad ontkomt daarom niet aan 
het in de lucht houden van een voorziening met een centrale stedelijke uitstraling en met dito 
hoogwaardige faciliteiten. Het geleidelijk uitkleden van een centrale vestiging staat daar 
haaks op.

De pijn die volgt uit de discrepantie tussen dorp en stad tekent de recente geschiedenis van 
de bibliotheek. Het team schetst een pijnlijke geschiedenis van geleidelijk uitholling. Er komt 
een moment waarop er simpelweg te weinig middelen zijn om de kloof tussen het verfijnde 
netwerk in de stad en het vereiste voorzieningenniveau te overbruggen. Op enig moment 
treedt de neerwaartse spiraal in werking. Dit zal volgens het team uiteindelijk ook zijn 
uitwerking hebben op het aantrekkelijke woon- en werkklimaat. Bestuurders die economie, 
werkgelegenheid en groei voor ogen hebben zullen dat ook onder ogen moeten zien.

5.3 De uitdagingen van de post-corona-tijd
De grote opgaven van deze tijd zoals de energietransitie en 
de decentralisatie drukken zwaar op relatief kleine 
gemeenten. De overheveling van rijkstaken knelt enorm.
Dat geldt ook voor Veldhoven. De politieke druk in de stad 
wordt naar de inschatting van de medewerkers van de 
bibliotheek bepaald door de zwakke financiële positie, de 
schaarste in het woningaanbod (met name voor starters) en 
de vergrijzing van de bevolking. De thema's uit het 
bibliotheekconvenant zoals laaggeletterdheid en digitale 

inclusie zijn ook voor deze stad relevant. Hoewel Veldhoven een relatief rijke gemeente is zijn 
er ook in Veldhoven mensen die onder het bijstandsniveau leven. Ook in Veldhoven is een 
voedselbank nodig, wordt er gebruik gemaakt van Stichting Leergeld, is er laaggeletterdheid, 
gaan kinderen met een taalachterstand naar school, zitten mensen in de schuldsanering en 
kloppen mensen aan bij Bureau Sociaal Raadslieden voor financiële hulpverlening en 
formulierenhulp. Om mee te kunnen doen moeten mensen beschikken over voldoende 
(digitale) basisvaardigheden. Ook Veldhoven moet volgens het team van de bibliotheek 
oppassen voor een tweedeling in de samenleving, de kloof tussen arm en rijk en daarmee een 
toenemende kwetsbaarheid van burgers. De conclusie is dat de urgentie van de bibliotheek in 
het post-corona-tijd groter wordt. Het team verwacht dat de pandemie ook voor de langere 
termijn gevolgen zal hebben op gezondheid, welzijn en economie. Het wordt een grote 
uitdaging om iedereen de zorg en ondersteuning te bieden die nodig is om mee te kunnen

«h 0
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(blijven) doen.

5.4 Implicaties voor de bibliotheek: keuzes en focus vereist
De gesprekken leren dat de Bibliotheek Veldhoven 
beschikt over een deskundig team en een groot netwerk. 
De organisatie heeft geen andere ambitie dan om de 
gemeente en de inwoner op de meest effectieve en 
efficiënte manier te helpen bij de maatschappelijke 
uitdagingen van deze tijd. 'Wij ondersteunen de 
gemeente bij de uitvoering van een aantal

maatschappelijke opgaven. De politiek en gemeente willen dat iedereen mee kan doen. De 
bibliotheek ondersteunt inwoners bij hun (digitale) ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen 
aan de steeds complexer wordende maatschappij.' Ook bij gelijkblijvende middelen zal het 
een grote uitdaging zijn om deze rol te kunnen blijven spelen. Dit wordt ook geïllustreerd door 
het schriftelijke antwoord van een van de medewerkers op de vraag vooraf naar de rol van de 
bibliotheek:

1. Leesvaardigheid onder kinderen en jongeren neemt drastisch af.

We willen dat kinderen in Veldhoven zonder taalachterstand kunnen opgroeien. De 
Bibliotheek Veldhoven wil bijdragen aan een zo goed moge lijke taalontwikkeling bij de jeugd 
tussen 0 en 18 jaar. Daarnaast willen we ook hun lees-, media- en informatievaardigheden zo 
goed moge/ijk helpen ontwikkelen. Goede taai-, iees-, media- en informatievaardigheden 
vergroten de kans op een succesvolle schooicarrière. Meedoen in de huidige kennis- en 
informatiemaatschappij wordt hierdoor makke!ijker.

2. Participatie gaat niet vanzelf, dat vraagt basisvaardigheden!

De Bibliotheek biedt mensen laagdrempelige ondersteuning, zodat zij die willen participeren 
daartoe ook de mogelijkheid krijgen. We ondersteunen Veldhovenaren met het eigen maken 
van een aantal basisvaardigheden. Hoe beter inwoners deze vaardigheden beheersen, hoe 
langer zij vitaal en actief deelnemen aan de samenleving. Deze ondersteuning speelt onder 
andere in op maatschappelijke trends ais toenemende digitalisering, instroom van 
nieuwkomers en individualisering.

3. Leven lang ontwikkelen zodat je je blijvend kunt inzetten.

Een snel veranderende samenleving vraagt steeds om andere vaardigheden die ervoor zorgen 
datje je blijvend kunt inzetten. Het is van belang dat iedereen kan blijven leren en de eigen 
vaardigheden kan blijven ontwikkelen. De bibliotheek in Veldhoven biedt veel kansen 
hiervoor ais leer-en ontwikkeipiek. Collectie en programmering zijn samen één. Leren kan op 
allerlei manieren en op alle niveaus en tempo's. Van (online) cursussen, lezingen tot kennis 
delen via ons KennisMakers-concept. Veldhovenaren dragen zelf ook een steentje bij om 
anderen op weg te helpen en nieuwe kennis op te doen.

Het huidige beleidsplan biedt een goede basis doordat er heldere keuzes worden gemaakt en 
doordat er ook prioritaire doelgroepen worden benoemd. Het hanteren van scherpere doelen 
en duidelijke doelgroepen wil niet zeggen dat de wettelijke functies van de bibliotheek geweld 
aan hoeft te worden gedaan. Deze functies zijn niet, zoals soms ten onrechte wordt gedacht, 
aparte productlijnen. Het is geen productencatalogus. Juist de combinatie van functies en de
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geïntegreerde aanpak maakt dat de bibliotheek een wezenlijke rol kan spelen. Een eigentijds 
en goed geoutilleerd gebouw (van voldoende omvang) is echter een conditio sine qua non 
voor alle functies.
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6 Overwegingen voor bestuurders
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste lijnen uit voorgaande hoofdstukken 
samengebracht en gekoppeld aan kernvragen voor het stadsbestuur van Veldhoven dat 
voor de opgave staat om een cruciale beslissing te nemen over de toekomst van de 
bibliotheek.

6.1 Wie slacht de kip met de gouden eieren?
Deze verkenning maakt duidelijk dat de Bibliotheek 
Veldhoven nu al een zeer betekenisvolle rol speelt en dat 
ze dit in vergelijking met vergelijkbare bibliotheken ook 
heel goed doet. Deze voorziening wordt op dit moment op 
een in vergelijking normaal niveau gefinancierd. Als de 
gemeente vasthoudt aan de bezuiniging van drie ton zakt 
de bibliotheek terug tot een bedenkelijk laag niveau.
Zeker met de post-corona-samenleving in het vooruitzicht 
kan oprecht de vraag gesteld worden waarom de 
gemeente de kip met de maatschappelijke gouden eieren 

op het oog heeft om de begroting te dichten. Want het is te verwachten dat de bibliotheek 
met deze ingreep in een vlotte neerwaartse spiraal zal belanden. Wat eenmaal is 
kapotgemaakt keert zelden weer terug.

6.2 De bibliotheek sluit naadloos aan op het coalitieakkoord
Het coalitieakkoord van Veldhoven kent een groot aantal doelen 
die direct en indirect te verbinden zijn met de rol en met de 
wettelijke functies van de bibliotheek. Het zijn deels thema’s die 
we ook tegenkomen in het landelijk Bibliotheekconvenant en in een 
leesoffensief. De bibliotheek brengt veel spelers en netwerken bij 
elkaar en kan de gaten dichten tussen de verschillende 
beleidsterreinen. Het bibliotheekgebouw is de fysieke vertaling van 
de sterke gemeenschapszin in Veldhoven. Hoeveel andere plekken 
zijn er in Veldhoven waar groepen van alle mogelijk verschillende 

achtergronden en leeftijden elkaar tegenkomen? De gemeente doet er wijs aan te 
onderkennen dat de bibliotheek een cruciaal instrument is in de realisatie van haar eigen 
doelen. Het coalitieakkoord besteed onder meer aandacht aan: 
m Het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie digitaal én op papier;
« Aandacht voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt;
m Het toekomstbestendig maken van het winkelgebied en het toevoegen van ‘beleving’;
m Het stimuleren van nieuwkomers om deel te nemen aan het sociaal verkeer; 
m Het sturen op taalverwerving en taalbeheersing;
« Een goed voorzieningenniveau (sport, cultuur, recreatie);
« Een uitnodigende openbare ruimte die voor alle inwoners toegankelijk is; 
m Een sterk sociaal domein.

SAMEN, STABIEL EN STERK!
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6.3 Een volwaardige bibliotheek na bezuinigen = een illusie
Als er rekening wordt gehouden met de uitdagingen van Veldhoven en men betrekt daarbij de 
informatie uit de benchmark dan kan men niet anders constateren dan dat het een illusie is 
dat Veldhoven over drie jaar nog over een volwaardige bibliotheek beschikt. De wet is geen 
bouwpakket met standaardtarieven en er valt ook niet te shoppen in de functies. Een 
bibliotheek start met een goede collectie van voldoende omvang, een aantrekkelijke centrale 
bibliotheek. En daarmee ontwikkelt een breed gespecialiseerd team van professionals in 
samenwerking met vrijwilligers en in samenspel met verschillende instellingen een breed 
activiteitenpakket dat past bij de vraag van de stad. Dit om taalachterstanden te voorkomen 
(preventie) en om de ontwikkeling van mensen en de onderlinge samenhang aan te jagen. Dat 
is zeker kostbaar, maar er is genoeg onderzoek gedaan om te stellen dat het achteraf 
repareren van maatschappelijke problemen vele malen kostbaarder is. Overgang van de 
bibliotheek naar een nieuwe, beduidend kleinere, locatie in combinatie met een krimp van 
personeel en/of collectie om tot drie ton bezuiniging te komen zou Veldhoven op een enorme 
achterstand zetten. Er zou maar een deel van het team overblijven en de samenwerking met 
het onderwijs zou waarschijnlijk moeten worden teruggeschroefd. Met het subsidiebedrag per 
inwoner dat overblijft zou Veldhoven dalen tot de onderklasse van bibliotheken in Nederland. 
En die zeer kleine groep betreft veelal gemeenten die zich qua welvaart en stedelijkheid niet 
met Veldhoven kunnen meten. Kortom, deze gemeente zou zichzelf daarmee te kort doen.

6.4 Het gebouw; van zwakste schakel naar stedelijke kans
De bibliotheek van Veldhoven functioneert uitstekend, maar de 
verkenning leert dat het gebouw ook nu al de zwakste schakel 
is. Het huidige vloeroppervlak verhoudt zich al niet tot de 
normen voor een goed bibliotheekgebouw. Het gebouw mist 
cruciale faciliteiten en is te krap. Het onderhoud is suboptimaal 
en inrichting voldoet niet meer. Het gedoogde (gratis) gebruik 
van de oude lees- en studiezaal en kantoorruimten is natuurlijk 

geen duurzame oplossing. We zien nu al in de cijfers dat de aantrekkingskracht op het 
publiek afneemt. En dat in een stad die groeiambitie heeft. Gezien de financiële situatie en de 
meerwaarde van samenwerking met maatschappelijke partners ligt het denken in termen van 
clustering zeer voor de hand. Het niet doorgaan van de plannen voor gezamenlijke 
huisvesting met SWOVE, Cordaad en de heemkundegroepen is een gemiste kans. De 
gesprekken leren dat voor de beoogde nieuwe huisvesting op het gemeentehuis van de 
bibliotheek gedacht wordt aan een ruimte van 640 m2. Dat is vele malen te klein. Dan past 
amper de helft van de vaste collectie, laat staan alle andere benodigde functies. Het gesprek 
begint pas nuttig te worden vanaf een dubbele oppervlakte. En ook dan nog is het belangrijk 
om te kijken naar aanvullend dubbelgebruik. Denk aan inzet van de twee theaterzalen en aan 
de burgerhal, een raadzaal in het gemeentehuis met een vide waarop een expositieruimte kan 
worden ingericht. De bibliotheekfunctie dreigt nu de dupe te worden in de stedelijke 
ontwikkeling. Dit terwijl in veel andere steden (zoals bijvoorbeeld Kerkrade) de bibliotheek als 
publieksmagneet juist een breekijzer is voor stedelijke en economische ontwikkeling. Een 
dergelijke positieve benadering zouden de inwoners van Veldhoven, en de medewerkers van 
deze prachtige bibliotheek, ook verdienen. De voorgenomen bezuinigingen zullen in elk geval 
leiden tot een toename van de publieke armoede in een context van relatieve private rijkdom.
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