Publieke raadpleging onder de inwoners van Brunssum over
de bibliotheek
22 mei 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipBrunssum nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Bibliotheek
Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de Openbare Bibliotheek bezocht?" antwoordt 26%
van de respondenten: “Enkele keren”. 59% van de respondenten geeft aan de Openbare Bibliotheek
het afgelopen jaar niet bezocht te hebben.
Op vraag "2 Bent u voor- of tegenstander voor het behoud van de Openbare Bibliotheek in Brunssum
en de daarmee gemoeide investering?" antwoordt 74% van de respondenten: "Voorstander".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u voorstander bent van het behoud van de
Openbare Bibliotheek in Brunssum?" antwoordt 78% van de respondenten: "De bibliotheek is een
belangrijke voorziening voor de samenleving". 71% van de respondenten antwoordt: “Informatie en
kennis moeten toegankelijk blijven in Brunssum”.
Op vraag "2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u tegenstander bent van het behoud van de
Openbare Bibliotheek in Brunssum?" antwoordt 75% van de respondenten: "De bibliotheek in
Brunssum trekt te weinig bezoekers".
Op stelling "3 ‘Een bibliotheek is onmisbaar in onze gemeente.’" antwoordt in totaal 71% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBrunssum, waarbij 94 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Bibliotheek
De gemeente Brunssum steekt €484.000 in de Openbare Bibliotheek om zo de bibliotheek te
behouden. De bibliotheken van Brunssum en Kerkrade gaan fuseren.

1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de Openbare
Bibliotheek bezocht?

(n=93)
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Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de Openbare Bibliotheek bezocht?" antwoordt 26%
van de respondenten: “Enkele keren”. 59% van de respondenten geeft aan de Openbare Bibliotheek
het afgelopen jaar niet bezocht te hebben.

Toelichting
Wekelijks

•

Maandelijks •
•
Niet

•

•
•

Voor ons gezin is de bibliotheek die hoort bij ons als een dikke jas als het koud
is, dus onmisbaar
Iedere 3 weken voor nieuwe boeken
Ik ben zelf bibliothecaris en lid van de bieb
Mijn vrouw en ik zijn heel actieve lazers, dus de E readers is een uitkomst voor
ons! We hebben via via een stik met honderden boeken gekregen, ik heb een
paar keer geprobeerd om via de Bibliotheek E boeken te lenen, maar dat was in
de beginperiode te omslachtig. Misschien toch wel aanbevelenswaardig om dit
wat meer te stimuleren?
Voor mij als chronisch pijnpatient is nu internet gemakkelijker
Zou dit wel willen indien ik meer inzicht krijg over de service van deze
bibliotheek. bijv aanwezigheid van boeken titels en schrijvers actueel ,
wetenschappelijk, historisch, maar ook online.
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2 Bent u voor- of tegenstander voor het behoud van de
Openbare Bibliotheek in Brunssum en de daarmee gemoeide
investering?
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Op vraag "2 Bent u voor- of tegenstander voor het behoud van de Openbare Bibliotheek in Brunssum
en de daarmee gemoeide investering?" antwoordt 74% van de respondenten: "Voorstander".

Toelichting
Voorstander

•
•
•

•
•
•

Ik heb geen
voorkeur

•

•

Bieb en Rombouts moeten beschikbaar blijven voor de toekomst van
Brunssum
De bibliotheek is onmisbaar voor elke gemeente \, lezen is een noodzakelijke
voorziening die nooit mag verdwijnen
Het zou beter zijn om de bibliotheek meer in het centrum te vestigen. Ik denk
daarbij aan de toren naast het nieuwe gemeentehuis. Daar was de bibliotheek
voorheen ook gevestigd. Voor ouderen is deze plek veel toegankelijker. Ook
een veel meer voor de hand liggende plek voor alle andere partijen. Zeker nu
het Rombouts ophoudt te bestaan.
Kan niet gemist worden in een normale leven.
Voor kinderen en hun opvoeding ben ik een voorstander want de aanschaf van
boeken is gewoon voor veel mensen te duur
Voor we een E reader hadden waren we actief bezoeker van de Bibliotheek. Ik
ken dus het belang hier van, ook voor kinderen met leuke aantrekkelijke acties
te stimuleren, hierbij b.v. een jaarabonnement als prijs bij b.v.
sport/schoolprestatie of andere zaken die goed zijn voor algemene
ontwikkeling ?
Op dit moment zijn er meerdere mogelijkheden om toegang te krijgen tot
informatie en bovendien zijn in de naburige plaatsen ook bibliotheken! De
vraag is of elke plaats een eigen bibliotheek moet hebben. Is dat nog van deze
tijd?
Zelf ben ik iemand die niet meer zo snel naar de bibliotheek zal gaan in
tegenstelling tot vroeger. Nu zoek ik alles via de pc.
Begrijp wel dat dit voor, bijvoorbeeld eenzame ouderen, een ontmoetingsplek
kan zijn om een kopje koffie te drinken of samen de krant te lezen.
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Weet niet

•
•
•

Afhankelijk van het nut en noodzaak voor elke inwoner en niet slechts voor
selekte clubje of scholieren
Voor anderen misschien wel, maar voor mij hoeft het niet te blijven. Zou niet
weten wat ik daar moet doen, mensen zijn niet vriendelijk en krijg niet het
juiste antwoord op mijn vraag
Wel behoud van een "bibliotheek" maar in het tijdperk van digitalisering kan
ook veel anders georganiseerd worden en kosten efficiënter.
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2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u voorstander bent
van het behoud van de Openbare Bibliotheek in Brunssum?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u voorstander bent van het behoud van de
Openbare Bibliotheek in Brunssum?" antwoordt 78% van de respondenten: "De bibliotheek is een
belangrijke voorziening voor de samenleving". 71% van de respondenten antwoordt: “Informatie en
kennis moeten toegankelijk blijven in Brunssum”.

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als de bibliotheek verdwijnt , zal ook veel kennis voor de jeugd verdwijnen
Als het lenen van E boeken wat toegankelijker zou zijn, zeker voor ouderen, kan men mooi
vanuit thuis E boeken lenen.
Belangerijk voor studerende
Belangrijk voor kinderen in armoede
Breng de bibliotheek terug naar het centrum
Een ontmoetingsplek voor jong en oud waar je zoveel meer mee kunt dan nu gebeurt .
Essentiele en constructieve ontmoetings plaats, combineren met opleidings centrum, en
verhuizen terug naar het centrum
Het enige op cultureel gebied waar je gratis naar toe kan gaan.
Het geschreven woord is een belangrijk leermiddel
Laaggeletterdheid neemt anders nog meer toe. Tevens, boeken lenen is veel goedkoper dan
kopen, waardoor lezen voor iedereen toegankelijk blijft.
Lenen en lezen van boeken
Lezen voor mijn moeder(87 jr) is erg belangrijke invulling van de dag, ze loopt ook nog steeds
naar Bieb toe
Mijn 3 kleinderenj zijn wel lid.
Mijn kinderen komen graag naar de bieb
Niet alleen voor mij, maar ook voor kinderen en jongvolwassennen. Ziet u die al naar Heerlen
gaan?
Ontmoetingsplek, ontdek plek, een plek om laagdrempelig kennis te laten maken met .......
Vanwege de lezingen en luisteravonden
Voor kinderen kennis te laten maken met lezen en boekjes en voor leuke workshopse
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Toelichting
•

Voor kinderen en hun opvoeding ben ik een voorstander want de aanschaf van boeken is
gewoon voor veel mensen te duur
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2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u tegenstander
bent van het behoud van de Openbare Bibliotheek in
Brunssum?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u tegenstander bent van het behoud van de
Openbare Bibliotheek in Brunssum?" antwoordt 75% van de respondenten: "De bibliotheek in
Brunssum trekt te weinig bezoekers".

Andere reden, namelijk:
•
•

Integreren in bestaande brede maatschappelijke voorzieningen en basisscholen
Niet meer van deze tijd
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3 ‘Een bibliotheek is onmisbaar in onze gemeente.’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "3 ‘Een bibliotheek is onmisbaar in onze gemeente.’" antwoordt in totaal 71% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Brunssum heeft veel uitdagingen, het wegstromen van jonge gezinnen en het
opleidingsniveau. De bibliotheek draagt aan beide factoren bij. Kwaliteit van
onderwijs staat onder druk, voortbestaan van het Rombouts/Compas is nog
steeds niet gegarandeerd. Ook in budgetten van andere faciliteiten die positief
bijdragen aan de eerder genoemde uitdagingen zoals de muziekschool is door de
jaren heen al flink gesneden. Brunssum zou er goed aan doen om deze kennis- en
cultuurcentra samen te voegen op een centraal gelegen locatie om zodoende
meer aanloop en zichtbaarheid te creëren.

Mee eens

•

Integreren in bestaande brede maatschappelijke voorzieningen en basisscholen in
de wijken en nieuwe doelgroepen betrekken
Voor jonge kinderen en scholieren is lezen een belangrijk onderdeel in hun
algemene ontwikkeling, hun leesprestaties en taalvaardigheid. Een bibliotheek in
de directe nabijheid is dan ook zeer wenselijk.

•

Neutraal

•

•

Ik zou graag eerst een financiële onderbouwing voor deze financiële besteding
maar ook een overzicht van de achterliggende 5-10- jarenvan het te besteden geld
willen inzien wel of niet goedgekeurd door college en raadsleden. Is deze financële
bijdrage eenmalig of komt er elk jaar hier nog geld bovenop.?
Zie beantwoording bij vraag 2.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBrunssum
Bibliotheek
09 mei 2019 tot 19 mei 2019
94
10,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
22 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 10,1%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
10,1% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een
indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 9 mei 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 16 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipBrunssum
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Brunssum vergroten.
Via het panel TipBrunssum kunnen alle inwoners in de gemeente Brunssum hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Op www.tipbrunssum.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipBrunssum is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBrunssum maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Brunssum en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘vuurwerkverbod’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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