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Een stukje geschiedenis (1)

Oktober 2021:

• College van B&W van Westerkwartier wil bibliotheken van Aduard en
Oldehove gaan sluiten.

December 2021:

• Besturen van Dorpsbelangen, MFC De Meeden en Buurthuiskamer Aduard
vormen actiegroep Bieb Aduard Moet Blijven.

• Dorpsbewoners worden via ‘Dorp Aduard Meroakels’ uitgenodigd om 
ideeën te formuleren, en ook te laten weten wat ze zelf kunnen doen.



Een stukje geschiedenis (2)

Eerste maanden van 2022:

• Er vindt enkele keren overleg plaats met de gemeente en Biblionet Groningen.

• Wethouder Westra verzoekt om projectplannen voor een pilot van twee à drie
jaar, waarin de dorpen laten zien hoe hun bibliotheek kan worden behouden.

Maart 2022: 

• Schrijfgroep Bieb Aduard Moet Blijven formuleert een projectplan voor een
pilot in de bibliotheek van Aduard; snel daarna gebeurt dat ook in Oldehove. 



Kernpunten projectplan bibliotheek Aduard (1)

• Aduard is geen uitzondering met een teruglopende belangstelling voor de 
klassieke bibliotheekfuncties (boeken uitlenen en terugbrengen).

• De faciliteiten in de bibliotheek Aduard zijn achtergebleven bij andere 
vestigingen van Biblionet Groningen.

• Nieuwe bibliotheektaken hebben in Aduard nog geen invulling gekregen. 
Hier is wel behoefte aan.

• In de toekomst kan wellicht ook met andere partners worden 
samengewerkt. 



Kernpunten projectplan bibliotheek Aduard (2)

• De locatie van de bibliotheek Aduard moet behouden blijven. 

• De openingstijden moeten worden verruimd. 

• Er moeten meer activiteiten in de Bieb worden georganiseerd.

• Elkaar daarbij ontmoeten tussen de boeken staat voorop. 

• Dat kan worden gerealiseerd door vrijwilligers uit het dorp, in 
samenwerking met Biblionet en De Meeden. 



Mogelijke activiteiten passend bij nieuwe
maatschappelijke bibliotheekfuncties (1)

Voorkómen van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld door:

• Voorleesmiddagen voor kinderen

• Samen lezen, door en met volwassenen

• Taalhulp voor wie daar behoefte aan heeft



Mogelijke activiteiten passend bij nieuwe
maatschappelijke bibliotheekfuncties (2)

Bevorderen van digitale inclusie, bijvoorbeeld door:

• Formulierenbrigade

• Computercursussen, zoals Klik- en tik en Digisterker

• Belastingspreekuur



Mogelijke activiteiten passend bij nieuwe
maatschappelijke bibliotheekfuncties (3)

Leven lang ontwikkelen, bijvoorbeeld door:

• Inwoners uit Aduard die vertellen over hun beroep

• Tekenworkshop voor kinderen

• ‘Maakplaats’, waar mensen samen spullen repareren

• Dungeon en dragons

• Ontmoetingen met Nederlandse schrijvers



Een stukje geschiedenis (3)

Tussen maart 2022 en september 2022:

• Overleg in enkele rondes met gemeente (eerst met wethouder Westra en
daarna met wethouder Schollema), Biblionet Groningen, en Oldehove.

• Gemeente en Biblionet stellen eind mei voor: ofwel reductie van 
bibliotheekruimte tot 16 m2 en reductie van collectie in bibliotheek tot 
500 boeken, ofwel geen enkele steun bij pilot.

• Voorstel wordt door vertegenwoordigers van beide dorpen met kracht
afgewezen.



Nieuw voorstel gemeente en Biblionet

• De pilots in Aduard en Oldehove gaan door in de huidige bibliotheekruimtes; 
de kosten blijven voor de gemeente. 

• Doelstelling is de ruimte aantrekkelijker te maken.

• Toegewerkt wordt naar een inrichting à la Bibliotheek 3.0, net zoals gebeurd is 
in Grijpskerk.

• Tussentijds wordt bekeken of de huidige bibliotheekruimte voldoet, of dat er 
bijvoorbeeld tevens gebruik kan worden gemaakt van de hal van De Meeden.



Bibliotheek 3.0: informatie op site Biblionet

Het concept komt neer op zes nieuwe werelden, terug te vinden in de fysieke 
bibliotheek:
• Lezen & Genieten
• Kunst & Cultuur
• Taal & Leren
• De Fabriek (innovatie/eLAB)
• De Speelplaats (0-8 jaar)
• Verhalen & Zo (8+)

De centrale plek in een Bibliotheek 3.0 is de stamtafel.





Nieuw voorstel gemeente en Biblionet
(27-9-2022) 
• Er komt een wisselcollectie van 500 boeken.

• De boekspot-functie wordt sterk uitgebreid: iedereen die dat wil, kan boeken 
naar de bibliotheek brengen en meenemen, zonder enige verplichting.

• Opties zijn verder het overnemen van de huidige collectie van Biblionet of het 
samenstellen van een nieuwe collectie uit het budget van de gemeente. Dat 
moet verder worden uitgewerkt.





Nieuw voorstel gemeente en Biblionet

• Vrijwilligers uit het dorp organiseren activiteiten zoals beschreven in de eigen  
projectplannen.

• Dat kan ook buiten de reguliere openingstijden van Biblionet.

• Ook kunnen buiten de openingstijden van Biblionet boeken worden afgehaald 
en teruggebracht.

• Verantwoordelijk voor het sleutelbeheer buiten de reguliere openingstijden 
van Biblionet worden vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschap.



Vragen en reacties?


