
Bibliotheek Hoogeveen  
presenteert Bibliotheekplan 
 
Op verzoek van de gemeente heeft de bibliotheek een plan voor de toekomst 
gemaakt. In het plan wordt voorgesteld een nieuwe centrale bibliotheek te 
bouwen en de bibliotheek in De Weide te handhaven. Bovendien voorziet het 
plan in twee steunpunten in de Brede School Zuid en de Brede School Krakeel. 
Voor de dorpen in het buitengebied wil de bibliotheek komen tot een 
zogenaamde Biblioplus-voorziening.  
 
Waarom dit plan?  
Het bibliotheekwerk is aan het veranderen. Met name door de digitalisering is het 
werk wezenlijk veranderd. Informatie haal je niet alleen meer uit boeken, maar komt 
op vele manieren tot ons.  
Ook de komst van de brede school dwingt de bibliotheek tot een heroriëntatie.  
Bij de bibliotheek leeft bovendien al jaren de behoefte aan een nieuwe centrale 
bibliotheek, die beter aansluit bij de behoeftes van deze tijd. 
Ten slotte bleek uit een onderzoek in 2003 van LindHorst Bouwmanagement dat  
met name renovatie en uitbreiding van de huidige centrale bibliotheek bijzonder duur 
is. 
 
Uitgangspunten 
Om op een eigentijdse, doelmatige en professionele wijze invulling te geven aan het 
bibliotheekwerk zullen de middelen voor een deel anders moeten worden ingezet. 
Samenwerking met een breed scala aan andere organisaties zal hierbij nog 
belangrijker worden dan nu.  
 
Een goede, adequate bediening van de klant, met name voor kinderen tot 12 jaar en 
ouderen, zo dicht mogelijk bij huis, staat centraal in dit plan.  
 
Centrale Bibliotheek 
De huidige centrale bibliotheek is verouderd en te klein. Het plan voorziet dan ook in 
een nieuwe centrale aan de markt. Het zal een moderne bibliotheek worden met 
ruime openingstijden. Tevens zal de nieuwe centrale bibliotheek veel meer 
mogelijkheden bieden voor het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en 
andere activiteiten. Ook is rekening gehouden met een plek voor de Kunstuitleen.  
De Centrale Bibliotheek zal nog meer ondersteuning bieden aan het bibliotheekwerk 
in de rest van de gemeente (backoffice). 
 
Bibliotheekvoorzieningen in de wijken 
Het plan voorziet in handhaving van het veruit grootste bibliotheekfiliaal in de wijk De 
Weide en de sluiting van de filialen in Wolfsbos en Krakeel. 
Aan de oostkant van Hoogeveen zijn twee zogenaamde steunpunten gepland: in de 
Brede School Zuid en de Brede School Krakeel. De steunpunten richten zich op de 
jeugd tot 12 jaar en zullen nauw samenwerken met de desbetreffende scholen en de 
andere partners van de brede school.  
 
 



Biblioplus: bibliotheekvoorziening in het buitengebied 
In het plan wordt voorgesteld om de filialen in Elim en Hollandscheveld te sluiten en 
te vervangen door een Biblioplus-voorziening. 
 
Biblioplus zal drie vormen van dienstverlening bieden. 
1. De bibliobus. Deze bus zal tijdens schooluren stoppen bij alle basisscholen in het 
buitengebied. De bus richt zich primair op de leerlingen van de school en op 
ouderen. Ook anderen kunnen echter gebruik maken van deze voorziening. 
2. Digitaal Bibliotheekpunt / culturele activiteiten. In ieder van de 10 dorpskernen 
zal een digitaal bibliotheekpunt komen, met onder andere gratis toegang tot de 
website en de catalogus van de bibliotheek, tot vele digitale bestanden en tot het 
digitale inlichtingenbureau Al@din. 
3. Dienstverlening aan het basisonderwijs. Veelal is dit in de vorm van een 
documentatiecentrum of mediatheek in de school. De school kan echter allerlei 
vormen van dienstverlening van de bibliotheek afnemen (w.o. wisselcollecties), die 
zullen worden verzorgd door de backoffice van Bibliotheek Hoogeveen. 
 
Bij Biblioplus wordt ook een belangrijke rol verwacht van de bezorgdienst 
Bibliotheek-aan-Huis. Niet iedereen is zelf in staat naar de bibliotheek te komen. Dit 
geldt met name voor ouderen, langdurig zieken en minder validen. Voor deze 
mensen werkt Bibliotheek-aan-Huis.  
   
Opties 
In het plan zijn ook twee opties opgenomen. 
De eerste optie betreft een zogenaamde doelgroepenbibliotheek in Hollandscheveld. 
De tweede een doelgroepenbibliotheek in Krakeel, als onderdeel van het Wijk 
Ontwikkelings Plan en in combinatie met een brede schoolvoorziening .   
De doelgroepenbibliotheken zijn vaste vestigingen, die zich zullen richten op de 
jeugd tot 12 jaar en op ouderen. 
Voor de meerkosten van deze opties is tot op heden geen financiële dekking 
gevonden. 
 
 
 


