
 Beslis mee over de toekomst van Bibliotheek Maarheeze 
 

 Inleiding 

Gemeente Cranendonck en Bibliotheek De Kempen willen graag alle 
inwoners betrekken bij de invulling van het Bibliotheekwerk in 
Maarheeze. 
Zoals jullie bekend heeft de gemeente Cranendonck vorig jaar besloten 
te bezuinigen op het bibliotheekwerk in Cranendonck. 
Randvoorwaarden hierbij waren dat er een voorziening in Maarheeze 
blijft en dat de inwoners van Maarheeze actief worden betrokken bij de 
invulling.
Hiervoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. De input van deze 
bijeenkomsten is de basis voor de scenario’s die nu voor u liggen. Wij 
willen nu graag van u horen welk scenario uw voorkeur geniet.

Hoe gaan we nu verder? 
We willen u vragen om uw voorkeursscenario uiterlijk donderdag 14 
november aan ons door te geven via nieuwsbrief@bibliotheekdekempen.nl 
(o.v.v. Maarheeze). 
Uiteraard mag u ook concrete ideeën en wensen bij dit scenario meesturen 
(m.b.t. collectie/ programma/ inrichting/ overige ideeën). 
Heeft u meer informatie nodig om uw keuze te maken, dan kunt op 
woensdag 13 november tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in de 
Bibliotheek Maarheeze. Hier zijn wethouder Lemmen, directeur Anneke 
Schellens, Eef Bauwens en Agnes Crans aanwezig om u in gesprek te gaan 
en uw vragen te beantwoorden.

Op 15 november wordt de uitslag van de stemming bekend 
gemaakt. Het scenario met de meeste stemmen zal worden 
uitgevoerd. 

Werkgroepen  
Eind november of begin december gaan we met twee 
werkgroepen kijken naar de concrete invulling van de collectie, 
activiteiten en inrichting bij het gekozen scenario. 
Er komt een werkgroep Jeugd en een werkgroep Volwassenen. 
Wilt u meedenken in één van de twee werkgroepen dan kunt u 
dit aan ons laten weten op de inloopavond van 13 november of 
door een mailtje te sturen naar: 
nieuwsbrief@bibliotheekdekempen.nl (o.v.v. werkgroepen 
Maarheeze). 
Het is Þjn wanneer u aangeeft aan welke werkgroep u wilt 
deelnemen en wat u denkt dat uw bijdrage kan zijn aan de 
werkgroep . Er is plaats voor max. 5 deelnemers per werkgroep, 
dus het kan zijn dat we een selectie moeten uitvoeren en niet 
iedereen mee kan doen.
We zijn erg benieuwd wat het deÞnitieve scenario wordt en 
hebben zin om aan de slag te gaan.

Met vriendelijke groet, 
Het projectteam toekomst Bibliotheek Maarheeze 
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Achtergrondinformatie 

Wat komt er sowieso? Samenvatting bijeenkomst 2 
• Fysieke bibliotheek met een kleine collectie voor 0-100 jaar

• Uilteen- en opzoekpc

• Coördinatie vestiging en medewerkers/vrijwilligers op vaste tijden

• Toegang tot alle faciliteiten van de Bibliotheek de Kempen 

• Toegang tot dienstverlening voor speciÞeke groepen zoals Jeugd, 

laag (digitaal)vaardigen en ouderen.


Doel groep Jeugd/Volwassenen (lichte voorkeur voor jeugd)


Functie bibliotheek: Uitleen aangevuld met een activiteitenprogramma

Medewerkers en vrijwilligers op vaste tijden aanwezig.  


Collectie: Leestafel en tijdschriften, Gevarieerde jeugdcollectie. Voor 
0-4 jaar in ieder geval in de bibliotheek. Oudere kinderen eventueel via 
de scholen.  Informatieve jeugdboeken naar de school, Reserveren, 
Werelden voor volwassenen mogen opgeheven (wel vaste plekken voor 
genres), Collectie moet vaak wisselen / ruilen met andere vestigingen, 
Veel aandacht voor leesplezier, attenderen op interessante boeken, de 
kast Nog Warm moet blijven 


Personeel en vrijwilligers: Advies rondom lezen, Op vaste tijden 
aanwezig, Spreekuren /leestips voor jeugd en volwassen, Vrijwilligers 
zijn betrokken en worden gewaardeerd, Vrijwilligers moeten zelfstandig 
zijn en mensen wegwijs kunnen maken, Los/vast vrijwilligers voor 
diverse taken zoals activiteiten organiseren 


Activiteiten: IN MAARHEEZE, Regelmatig boekenruil advies, 
Activiteiten rondom themaÕs, Activiteiten voor kinderen op woensdag of 
vrijdagmiddag, Activiteiten met en voor de scholen

Sfeer en inrichting: Warm, Gericht op verblijven, Leestafel 
Niet altijd alles veranderen, Mobiel en hufterproof, Ook ruimte voor 
rustig lezen

Eisen interieur
• Makkelijk te verplaatsen ivm feesten in de Smeltkroes

• Hufterproof ivm feesten in de Smeltkroes

• Past bij nieuwe Smeltkroes

• Eigentijds

• Neutrale basis die gemakkelijk aan te passen is aan nieuwe trends

• In openbaar toegankelijke ruimte




Scenario 1:  VOOR ELK WAT WILS 
Het budget wordt gelijkelijk verdeeld over jeugd (met als speerpunt 0-12 jaar) en de doelgroep 
volwassenen (met als speerpunt ‘veellezers’).  

Omdat de bezoekers langer in de bibliotheek willen verblijven wordt de tijdschriftencollectie 
uitgebreid. 
We gaan uitzoeken of dat kan i.s.m. de bezoekers: thuis een tijdschrift uit? Gooi het niet bij het oud 
papier maar leg het in de bibliotheek. De community librarian zorgt samen met een groep vrijwilligers  en 
verschillende organisaties en verenigingen voor een supertof programma. De bibliotheek wordt ‘The place to 
bieb” waar voor iedereen iets leuks te doen is. Van een lezing over de geschiedenis van Maarheeze tot een 
workshop haken en van een literaire pubquiz tot Þlmvoorstellingen van verÞlmde boeken. 
Voor de jeugd is er regelmatig een voorleesuurtje rondom een speciaal thema. Minimaal 4 keer per jaar wordt 
er iets leuks georganiseerd. Bijvoorbeeld programmeren in de wetenschapsweek, een voorstelling tijdens de 
nationale voorleesdagen en een workshop die aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek.

Het mobiele DigiBiebLab staat een paar keer per jaar voor de Smeltkroes. De kinderen van de basisschool 
leren er programmeren en bouwen robotjes, maken films met het greenscreen of knutselen een sleutelhanger 
met de 3d printer 
Elke eerste woensdag van de maand kun je aan de stamtafel hulp krijgen bij het maken van je werkstuk.


De bieb heeft veel fans en zij steunen de bieb met  hun  ik-ben-fan-van-de-bibliotheek-Maarheeze-
abonnement. Daardoor kunnen heel veel activiteiten gratis aangeboden worden.

O ja, dat is waar ook, je kunt natuurlijk ook gewoon boeken lenen. De bibliotheek is open wanneer de 
Smeltkroes open is. Op vaste tijden zijn er medewerkers of vrijwilligers. Omdat er niet zoveel boeken staan 
wordt de collectie regelmatig ververst, kun je gratis boeken reserveren en ophalen. E-books lenen kan 24/7 
met de app.



  
Vervolg scenario 1: 

Lang niet alles kan mee naar de nieuwe locatie. Om de collectie interessant te houden 
wisselt deze regelmatig zodat er elke keer weer iets nieuws te vinden is. Daarnaast 
wordt gewerkt met wisselende themacollecties. Bijvoorbeeld: reisboeken, biograÞe‘n, 
sport, spiritualiteit, handwerken of gezond leven. 

In overleg met de scholen gaan we onderzoeken of de informatieve jeugdboeken een 
plek op de school kunnen krijgen. De school levert daarvoor een tegenprestatie, 
bijvoorbeeld elk jaar met elke groep naar de bibliotheek en promotie van het gratis 
bibliotheek lidmaatschap voor kinderen. De leesmediaconsulent is aanwezig op de 
ouderavond.

De bezoekers willen graag leestips. We gaan met pilots kijken wat het beste werkt. 
Een paar idee‘n:  
• Schuif aan bij de “ Kennismakers Lezen”  en laat je bij praten over de nieuwste 

thrillers en romans, krijg tips over welke klassiekers je echt niet mag overslaan. 
• Als de kennismakers er niet zijn is er de TipWand met daarop de top 10 van deze 

week, bekend van tv, in het nieuws. Kortom, heb je even geen leesinspiratie, dan 
krijg je dat spontaan van onze TipWand. 

• De leesmediaconsulent is er elke derde woensdag van de maand en vertelt over 
voorlezen, tablets & kids en weet precies wel jeugdboeken de kinderen willen 
lezen.

Hoe het er uit ziet? Gezellig, uitnodigend met veel ruimte om elkaar te ontmoeten 
en in gesprek te gaan. Je kunt er ook komen om te werken. De bibliotheek loopt 
naadloos over in de Smeltkroes. Wil je wat meer rust, dan neem je je tijdschrift mee 
naar een rustig hoekje in de Smeltkroes.



VOORDELEN 

De bibliotheek heeft veel vrijwilligers 
die zich een paar keer per jaar inzetten 
voor de activiteiten


Daardoor sluiten de activiteiten echt 
aan bij wat de Maarheezenaren leuk 
vinden en is er veel belangstelling voor 
de activiteiten.


Zonder de bibliotheek zou het een stuk 
stiller zijn in de Smeltkroes.


Doordat de bibliotheek veel meer 
mensen aan zich bindt dan nu het 
geval is, wordt hun bestaansrecht 
groter. Dat moet te zien zijn in de  het 
aantal bibliotheekleden, 
bezoekersaantallen en deelnemers aan 
activiteiten.

 


RISICO’S 

Ondanks dat het initiatief van de 
activiteiten bij de bibliotheek ligt , staat 
of valt dit scenario met de inzet van de 
vrijwilligers en de  steun van de 
inwoners van Maarheeze.


De bibliotheek kan aan haar eigen 
succes ten ondergaan wanneer de 
beperkte formatie onvoldoende is om 
de vrijwilligers te ondersteunen.


FINANCIEEL

KADERS 

Dit scenario voldoet aan de kaders.  

UITWERKING SCENARIO 1

Openingstijden Toegankelijk tijdens 
openingstijden 
Smeltkroes

Medewerkers 6 uur coördinatie 
bibliotheek
3 uur community 
librarian (activiteiten)
1,5 uur 
leesbevordering 
volwassenen
1,5 uur 
leesbevordering jeugd

Vrijwilligers Activiteitenprogramma 

Ondersteuning 
uitleenbibliotheek

Doelgroep Inwoners van 
Maarheeze

Functie Programma & uitleen 
bibliotheek

Collectie Beperkte collectie voor 
de jeugd en 
volwassenen  

Inrichting Mooie combinatie van 
boeken, inspiratie en 
verblijven

Sfeer Boekhandel met 
stamtafel en zitjes voor 
jong en oud

Activiteiten  In het dorp, sluit aan bij 
de vraag uit het dorp

Ontmoeting In de bibliotheek en in  
de Smeltkroes 

Personeel  

Collectie  

Locatie/huur   

IDEEEN 
Deel je tijdschriften in de bibliotheek

Actuele collectie boeken die vaak wisselt

Samenwerking met school (studieboeken 
verhuizen naar de school) voorleesuurtje

Deel jouw tijdschriften abonnement met de 
bibliotheek, reuring en rust scheiden, maak 
gebruik van alle kennis die er in het dorp is, 
aandacht voor mensen die niet zo 
digivaardig zijn, leesplezier staat voorop, 
maak gebruik van digitale mogelijkheden, 
vraagbaak voor pc problemen, collectie 
vaak wisselen, reserveren makkelijk maken, 
schermen waarop je wordt geattendeerd op 
nieuwe boeken en activiteiten, cafe gevoel,

  



Scenario 2:  DENK MEE EN DOE MEE! 
Wie betaalt mag meebepalen! Onze leden zijn belangrijk voor ons vandaar dat we ze vragen 
om mee te doen en mee te denken. 


Je kunt meedoen door als vrijwilliger te helpen in de bibliotheek, je kunt helpen bij het 
organiseren van bijeenkomsten, je kennis delen met anderen, je kunt mensen die zelf niet 
meer naar de bibliotheek kunnen komen meenemen naar de bibliotheek. Een aantal ouders 
heeft al aangeboden elk jaar iets te organiseren tijdens de Nationale Voorleesdagen en de 
Kinderboekenweek. Bijvoorbeeld een event met een voorstelling of Þlm, knutselen en 
voorlezen.  De mogelijkheden zijn eindeloos. 


Kom naar onze gezellige stamtafel, deel je kennis of kom luisteren en leer wat van je 
dorpsgenoten. Iemand uitnodigen kan ook: een vertegenwoordiger van een organisatie uit 
het sociaal domein, een bierbrouwer, of iemand die alles weet van genealogie, Alles kan!  


Meedenken doe je door ons te laten weten welke boeken we moeten aanschaffen, adviseer 
ons welke schrijver we moeten uitnodigen, stem mee in onze polls hoe we het 
collectiebudget volgend jaar gaan besteden (tijdschriften, thrillers, romans of informatieve 
boeken). Het kan zijn dat de bibliotheek randvoorwaarden meegeeft, zoals een 
maximaal budget. 

Dit zijn maar een paar voorbeelden waarop je met ons mee kunt denken. Jullie 
hebben hierover zelf ook vast heel goede ideeën die we kunnen gaan gebruiken. 


Natuurlijk vergeten we de jeugd niet. We hebben hen al gevraagd hoe hun 
bibliotheek er uit moet zien en willen ook denken de jeugd meedenkt welke 
activiteiten er moeten komen. Wil je 3d printen, knutselen, een dagboek-van-een-
muts-middag, je eigen waanzinnige boomhut bouwen, een vlogworkshop of 
mooiere foto’s voor instagram leren maken? Wij gaan kijken hoe we het kunnen 
gaan organiseren. 


Het het er uit komt te zien? Daar komen we samen (bibliotheek, Smeltkroes en 
werkgroep inrichting) wel uit!







VOORDELEN 

We gaan er van uit dat als we zo 
inspelen op wat er leeft in Maarheeze, 
meer mensen actief bij de bibliotheek 
worden betrokken.  


Zonder de bibliotheek zou het een stuk 
stiller zijn in de Smeltkroes.


Doordat de bibliotheek veel meer 
mensen aan zich bindt dan nu het 
geval is, wordt hun bestaansrecht 
groter. Dat moet je gaan zien in leden 
aantallen en bezoekers aantallen van 
activiteiten.

 


RISICO’S 

Alles staat of valt bij de inzet van de 
vrijwilligers en de  steun van de 
inwoners van Maarheeze.


De bibliotheek kan aan haar eigen 
succes ten ondergaan wanneer de 
beperkte formatie onvoldoende is om 
de vrijwilligers te ondersteunen.


FINANCIEEL

KADERS 

Dit scenario voldoet aan de kaders.  

UITWERKING SCENARIO 2

Openingstijden Toegankelijk tijdens 
openingstijden 
Smeltkroes

Medewerkers Op vaste tijden 
aanwezig

6 uur coördinatie

6 uur in te vullen in 
overleg

Vrijwilligers Activiteitenprogram
ma, ondersteuning 
uitleenbibliotheek, 
actief meedenken 
over de bibliotheek

Doelgroep Inwoners van 
Maarheeze

Functie Programma & 
ontmoeten

Collectie Beperkte collectie 
boeken voor jeugd 
tot 12 jaar  en 
volwassenen  

Inrichting In overleg

Sfeer In overleg, maar in 
ieder geval 
uitnodigend.

Activiteiten In overleg 

Ontmoeting In de bibliotheek en  
de Smeltkroes

Personeel  

Collectie  

Locatie/huur   

IDEEEN 
Op 25 september en 23 oktober hebben 
we al veel ideeën verzameld:

Lunchroom, subsidies en sponsoring, meer 
inkomsten door meer leden te werven, deel 
jouw privé tijdschrift abonnement met de 
bieb, eenzame ouderen verwelkomen, 
werkplekken (seats2meet), rolstoelers naar 
de bibliotheek brengen, themadagen, 
themaweken, attendering op nieuwe of 
interessante boeken, ontmoeten, 
zelfbedieningsuren, jong&oud ontmoeten 
elkaar, samenwerking met school, 
speelhoek voor kinderen, ontmoetingsplek 
voor ouders, 

 



Scenario 3:   
BOEKEN, BOEKEN EN BOEKEN 

De bibliotheek Maarheeze richt zich op lezers van alle leeftijden. In de beschikbare ruimte worden 
zoveel mogelijk boeken geplaatst. Doordat de boeken in de openbare ruimte staan kun je er terecht 
wanneer de Smeltkroes open is.  

Op vaste tijden zijn er medewerkers en vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen je goed adviseren over alles 
op het gebied van lezen en literatuur. Ook met al je vragen rondom ebooks lenen kun je bij hen terecht. 

Omdat er zoveel veellezers komen zorgen we ervoor dat de collectie regelmatig wisselt en gaan we 
samen met de lezers uittesten hoe wel elkaar het best op leuke en interessante boeken kunnen 
attenderen. Natuurlijk is de kast WARM meeverhuist naar de nieuwe locatie. Op het narrowcasting 
scherm in de bieb zie je welke nieuwste boeken er zijn  

Omdat er zoveel mogelijk boeken worden geplaatst is er niet zoveel ruimte om te verblijven of een 
krantje te lezen. Maar gelukkig kan dat bij de Smeltkroes. 

Natuurlijk kun je boeken reserveren en ophalen.  

Op vaste tijden zijn er medewerkers aanwezig. Ze houden net zoveel van lezen als jij en attenderen je 
graag op een verrassend boek! Bij de leesmediaconsulent kun je terecht met al je 
vragen over kinderen en lezen. 
De leesmediaconsulent weet alles van jeugdboeken, leesplezier, leesniveaus, 
voorlezen en ga zo maar door! 

De vrijwilligers zijn echte boekenliefhebbers. Ook zij zijn op vaste tijden aanwezig 
om je te helpen. Ook werken zij mee aan het netjes houden van de bibliotheek. 

Alle diensten en producten van de bibliotheek de Kempen (zoals workshops en 
lezingen) zijn voor jou toegankelijk. Omdat in Maarheeze is gekozen voor de functie 
UITLEEN zul je hiervoor naar een ander dorp moeten. 
  







VOORDELEN 

Dit scenario is precies wat de kleine 
groep trouwe veellezers wil.  


De ruime openingstijden zullen 
misschien wat meer bezoekers 
trekken.


RISICO’S 

De bibliotheek wordt een 
uitleenbibliotheek en gaat, afgezien 
van een facelift, niet mee met de tijd. 


Als het gebruik van de voorziening niet  
toeneemt is het zeer goed mogelijk dat 
de voorziening op termijn alsnog 
verdwijnt.


FINANCIEEL

KADERS 

Dit scenario kan voldoet niet volledig aan de 
kaders. Er is geen samenwerking met 
andere organisaties gerealiseerd. Huren van 
een (open) ruimte in de Smeltkroes geldt niet  
als samenwerkingsverband.

 

UITWERKING SCENARIO 3

Openingstijden Toegankelijk tijdens 
openingstijden 
Smeltkroes

Medewerkers Op vaste tijden 
aanwezig

6 uur coördinatie

6 uur 
leesbevordering

Vrijwilligers Op vaste tijden 
aanwezig

Zelfstandig 

Houden van lezen 

Doelgroep Lezers van 0-100

Functie Uitleenbibliotheek

Collectie Collectie 
leesboeken voor 
0-100 jaar

Kleine collectie 
tijdschriften

Inrichting Zoveel mogelijk 
boekenkasten en 
weinig ruimte om te 
zitten en verblijven

Sfeer Boekwinkel

Activiteiten In andere kernen

Ontmoeting In horeca gedeelte 
Smeltkroes

Personeel  

Collectie  

Locatie/huur   

IDEEEN 
Deel je tijdschriften in de bibliotheek

Veel actuele boeken

Collectie wisselt regelmatig

Goede voorzieningen voor wat betreft 
reserveren

Kast Warm moet blijven

Goed nadenken over indeling genres 


 










