
Resultaten bevraging gemeentehuis Kerkplein 
De bevraging kon ingevuld worden van 24 januari tot en met 7 februari 2020.  

Respons 

 

Geslacht 

 

Leeftijd (in jaar) 

 

Waar woon je? 

  



Hoe vaak bezoek je de bibliotheek gemiddeld (vóór Corona)? 

 

Hoelang duurt een gemiddeld bibliotheekbezoek voor jou? (In minuten) 

 

Waarvoor bezoek jij de bibliotheek? 

 



Wat zou de bibliotheek volgens jou nog kunnen aanbieden? Wat mis je 

momenteel?  
Je mag er maximaal 5 kiezen. 

 

Zou je gebruik maken van onbemande openingsuren? 
We onderzoeken of we in de toekomst de huidige openingsuren met personeel, kunnen uitbreiden met onbemande 

openingsuren voor de leden van de bibliotheek. Enkel vaste gebruikers van de bib, kunnen na de een uitbreiding van 

hun lidmaatschap toegang krijgen tijdens de onbemande openingsuren. Je krijgt toegang tot het gebouw na het 

scannen van je EID en/of het ingeven van een persoonlijke code. 

 

Waarom zou je wel/niet gebruik maken van de bibliotheek tijdens onbemande 

openingsuren? 

Wel gebruik maken 
65,3% van de mensen die ‘JA’ antwoordden op de vraag of ze gebruik zouden maken van de onbemande 

openingsuren, verwijzen naar het gemak van de ruimere openingsuren. Na het werk, in het weekend of tijdens de 

middagpauze naar de bibliotheek kunnen gaan, worden het vaakst genoemd als reden om er gebruik van te maken. 

Andere redenen zijn: 

- Drukke uren vermijden, (hoop op) meer rust tijdens de onbemande openingsuren (9,6%); 

- Langere tijd kunnen blijven, minder naar de tijd moeten kijken (2,0%); 

- (Meestal) geen hulp nodig hebben (6,1%). 

Verder komt er ook wel wat bezorgdheid over de onbemande openingsuren naar boven via vermelding van camera’s 

en registratie. 

 

Niet gebruik maken 
De respondenten die aangeven geen gebruik te zullen maken van de onbemande openingsuren (137), vermelden als 

reden onder meer: 

- Openingsuren zijn voldoende ruim (21,2%); 

- Bezorgheden rond gevoelens van veiligheid, vandalisme, hangjongeren (18,2%); 



- Aanwezigheid van medewerkers voor persoonlijk contact, mogelijkheden om vragen te stellen (26,3%); 

- Aanwezigheid van andere mensen, sociale contacten (8,8%). 

 

Wat moet volgens jou, naast het consultatiebureau van Kind en Gezin, zeker 

kunnen in het Huis van het Kind? 

 

 



Welke van deze functies zijn voor jou het belangrijkst? Kies vijf functies en 

rangschik ze van meest belangrijk naar minder belangrijk. 

 
 

Welke meerwaarde zie jij in een fysiek Huis van het Kind?  
Een 230-tal respondenten vulden deze vraag in. Volgende zaken komen regelmatig terug: 

- Laagdrempeliger, toegankelijker o.m. voor wie geen toegang heeft tot internet (39,1%); 

- Fysiek contact, face-to-face in gesprek kunnen gaan (17,8%); 

- Een ontmoetingsplek voor ouders en/of jongeren (21,7%); 

- Complementariteit van diensten onderling en de combinatie met de bibliotheek (18,3%); 

- Eén plaats waar je al je vragen over gezin, opvoeden, opgroeien kan stellen (30,4%). 

 

Welke meerwaarde zie jij in de koppeling van het Huis van het Kind met de 

bibliotheek?  
Een 250-tal mensen gaven een antwoord op deze vraag. 

- Ongeveer de helft van diegenen die de vraag beantwoordden, denkt dat deze koppeling de drempel voor 

zowel de bibliotheek als het Huis van het Kind verlagen (49,0%); 

- 36,0% ziet een complementaire werking of samenwerking, bijvoorbeeld na een consultatie bij Kind & Gezin 

in de bibliotheek boeken uitlenen gerelateerd aan opvoeding; 

- Verder wordt er verwezen naar promotie voor elkaars activiteiten (3,6%), elkaars lokalen gebruiken (6,3%) 

en ontmoeting (4,7%). 

- Heel wat respondenten geven aan geen meerwaarde te zien, geen idee te hebben welke meerwaarde er zou 

kunnen zijn of zelfs nadelen te zien van de koppeling van het Huis van het Kind met de bibliotheek (13,4%). 

  



Welke van deze beelden spreken je aan voor het onthaal? Je mag meerdere 

beelden selecteren. Waarom kies je voor dit beeld? 
 

55,9% 

 

- Mooi contrast tussen materialen, oud-nieuw 

- Renovatie ouder gebouw met warme inkleding, originele elementen behouden 

- Minder formeel, ongedwongen, laagdrempelig 

- Sfeer 

- Gezelligheid, warmte, huiselijk (-> meer vertrouwen), aangenaam, niet ambtelijk, knus 

- Je voelt je welkom 

- Rust(ig), meer privacy 

- Moderniteit 

- Zitplaatsen, zitgelegenheid 

- Combinatie warm-zakelijk, combinatie strak-gezellig, speelsheid en serieux, speels en stoer 

- Zin om te ontdekken 

- Combinatie openheid-beschermd, open en ruim, Veel lichtinval 

- Kan gebruikt worden voor meerdere functies, (multi)functioneel 

- Spreekt jongeren aan, laagdrempelig voor verschillende doelgroepen, voor alle leeftijden 

- Creatief, out-of-the-box, uitdagend, speciaal, vernieuwend, verrassende architecturale elementen 

- Strak, modern design met een vleugje kleur 

- Kans om anoniem binnen te wandelen en je eigen ding te doen, je kan er in 'verdwijnen-/ je eigen plekje 

vinden, mensen de ruimte geven om hun weg te zoeken en thuis te zijn. 

- Duidelijk boeken in zicht 

- Speels beeld zowel in de wijze van inrichting als in de manier van ontmoeten, met ruim plaats, lucht en licht 

- Niveauverschillen 

- Stijlvolle verlichting 

- Kleurgebruik: rustige kleuren die je niet te snel beu bent. De gebruikte kleuren leggen een accent, maar zijn 

niet overheersend. 

- Voor de kleinere kids direct alles op een gemakkelijke werkhoogte 

- Degelijk, duurzaam 

- Aparte, maar toch verbonden ruimtes 

 



49,9% 

 

- Warme inkleding, gezelligheid, minder formeel, meer sfeer, huiselijk, persoonlijk, geborgen, intiem door 

minder glaspartijen 

- Renovatie ouder gebouw 

- Ook zakelijk, efficiënt, strak, functioneel, ordelijk, overzichtelijk, straalt genoeg grandeur uit voor de officiële 

functies 

- Mooi ruimtelijk ingericht 

- Openheid, maar toch beschermd 

- Rust 

- Ruimte, genoeg plaats 

- Modern, hedendaags 

- Een open plek, die gebruikt kan worden voor meerdere functies. Samenvloeien van de verschillende functies 

tot een centraal ontmoetingspunt 

- Niet te groot 

- Mooie lampen en ronde tafels 

- Prikkeling 

- Straalt degelijkheid uit 

- Mooi 

- Lage plafond en donkere kleuren maken het knus en gezellig 

- Energiezuinig omdat het niet zo open is 

- Veel informatie beschikbaar 

- Kans om anoniem binnen te wandelen en je eigen ding te doen 

- Rustige kleuren die je niet snel beu bent 

- Ongedwongen sfeer 

- Voor alle leeftijden 

- Duidelijkheid, meteen je weg vinden 

- Goede balans van licht 

 



23,6% 

  

- Eigentijds, mooie stijl, modern 

- Aantrekkelijk voor kinderen 

- Uitnodigend, gastvrij gevoel 

- Duidelijk onthaal, onthaal goed zichtbaar bij het binnenkomen, gevoel van een echt onthaal 

- Zitplaatsen 

- Mooi ruimtelijk ingericht 

- Open, licht, impressionant 

- Ruim 

- Warme uitstraling 

- Overzichtelijk 

- Je kan in de massa verdwijnen 

- Efficiënt 

- Toegankelijk 

- Veel informatie beschikbaar 

- Leuke ontmoetingsplek/wachtruimte, ontmoetingsruimte 

- Verticale lijnen 

- Contact met buiten 

- Degelijk 

- Duurzaam 

- Meerwaarde aan het dorpsgezicht 

 

22,3% 

 

- Eigentijds 

- Aantrekkelijk voor kinderen, kindvriendelijk, kinderhoek 

- Huiselijk, gezellig, klein, warm, vertrouwd, niet te modern, intiem, niet te imposant 

- Rustige indruk 



- Laagdrempelig, toegankelijk 

- Energiezuinig 

- Geen te dure materialen, eenvoud 

- Open 

- Kleurrijk 

- Vrij 

- Persoonlijk 

- Duidelijk onthaal, een gewone tafel 

- Goede akoestiek (gordijn, geen hoog plafond) 

- Niet te veel inkijk van buiten, niet te veel ramen voorkomt ook warme temperatuur in hete zomer 

- Ontmoetingsplaats 

- Iemand aan het onthaal kan ook drempelverhogen zijn. 

 

  



Welke van deze beelden spreken je aan voor een zitruimte om anderen te 

ontmoeten en/of een tasje koffie te drinken?  
Je mag meerdere beelden selecteren. Waarom kies je voor dit beeld? 
 
Veel respondenten wijzen naar voorkeur voor combinatie van grote ruime plekken waar je (eventueel) met een 

grotere groep kan samenzitten en knussere plekken die meer geborgenheid geven. 

 

63,8% 

 

- Klein, lage plafond, kleinschalig 

- Knus, huiskamergevoel, warm, gezelligheid, intiem, gevoel van geborgenheid en samenhorigheid, discrete 

hoekjes 

- Beter tegen geluidsoverlast als je wat babbelt, goede akoestiek, privégesprek 

- Rustig, niet te druk, niet te veel mensen kort op elkaar 

- Zitplaatsen niet te dicht bij elkaar 

- Hout 

- Niet schools 

- Combinatie rust en open, toegankelijk voor iedereen; strak maar gezellig 

- Modern 

- Praktisch 

- Nodigt uit om te gaan zitten, zetels (=toonbeeld van gezelligheid) 

- Te intiem? Ik zou daar niet durven komen als daar iemand zit. 

 

50,0% 

  

- Huiselijk, warm, hout -> warme sfeer, ongedwongen 

- Rustig, rustige inrichting, sereen, weinig afleiding 



- Meer verspreid, niet te dicht bij elkaar, ruim, ruimte voor een grotere groep 

- Hip, inspirerend, modern, gedurfd design/ontwerp, top 

- Trekt mensen aan, uitnodigend (zetels: toonbeeld van gezelligheid) 

- Open, ruimtelijk, voldoende plaats 

- Toegankelijk, laagdrempelig, weinig obstakels (behalve trappen) 

- Licht, (ademt) lucht 

- Centraal atrium, aula/agoragevoel 

- Gezellige hoekjes 

- Mogelijkheid om bij andere mensen te zitten, kans om contacten te leggen, ook kans om meer apart te gaan 

zitten 

- Zet aan tot stilte 

- Architecturaal heel mooi en ik word blij van mooie dingen. Hier zou ik me ook op mijn gemak voelen en 

graag komen 

- Biedt mogelijkheden, flexibele schikking 

- Natuurlijke look 

- Kan zowel ouderen als jongeren aanspreken, speeltapijt en lage elementen -> gezinnen 

 

19,8% 

 

- Rustige plek, meer verspreid 

- Huiskamergevoel, warm 

- Ruimte (voor jezelf en ook om samen te gaan zitten met anderen), ruimtelijk 

- Comfortabel 

- Hip, modern, mooi 

- Trekt mensen aan 

- Licht, luchtig 

- Plaats voor grotere groep 

- Leuke ontmoetingsruimte 

- Overzicht bibliotheek, overzichtelijk, net 

 



15,9% 

 

- Gezellig, knus 

- Klein, lage plafonds 

- Praktisch, nuttig 

- Ruim 

- Licht 

- Multifunctioneel 

- Kans om contacten te leggen met anderen, samen ‘zijn’ 

- Interessant voor Huis van het Kind 

- Veel plaats om te spelen 

- Niet bang om iets stuk te maken 

- Samen aan een tafel zitten 

 

 

  



Welke van deze beelden spreken je aan voor boekenrekken?  
Je mag meerdere beelden selecteren. Waarom kies je voor dit beeld? 

 

79,4% 

  

- Hout (huiselijk gevoel), warmte, gezellig 

- Knusse hoekjes met zitbankjes, niet bombastisch, hoekjes om in een boek te bladeren/voor te lezen, privacy 

- Overzichtelijk, structuur (niet te veel boeken in de kijker), ordelijk, simpel, praktisch, per thema 

- Hedendaags, modern, mooi 

- Ruim, dynamisch ruimtegebruik 

- Fris, veel daglicht 

- Combinatie liggende en staande boeken (kleine kinderen kunnen voorkanten zien), verschillende rekken 

- Rust 

- Afwisseling 

- Niet te laag bij de grond (moeilijk voor minder mobiele mensen), niet te hoog 

- Natuurlijke materialen 

- Veel ruimte voor de boeken 

- Dichte kasten -> minder chaotisch 

- Materialen en kleur 

- Heerlijk om te verdrinken in een zee van boeken 

- Enkele boeken uitgelicht en met de cover naar voor (zo kan je verrast worden). Voor andere boeken 

klassieke indeling. 

- Niet te groots 

- Buiten en binnen bij elkaar betrekken 

 

37,4% 

 



- Hedendaags, mooi (design), modern, vernieuwend, niet het standaard beeld van een bibliotheek, chique 

- Ruim, ruimtelijk (geen te hoge rekken), veel ruimte, je kan verder kijken 

- Fris, lichte kleuren, wit 

- Eens een andere manier van boeken neerleggen 

- Simpel, ordelijk, overzichtelijk, praktisch, duidelijk, ter zake, net 

- Open zicht naar buiten, open sfeer, natuurlijke belichting, grote ramen, binnen en buiten bij elkaar 

betrekken, relatie met omgeving 

- Warme houten vloer gecombineerd met strakke kasten 

- Warm, sfeer, gezellig 

- Weinig poespas 

- Plaats om even te zitten 

- Mooi uitgelijnd 

- Combinatie boeken met cover naar voren en klassieke indeling 

 

17,3% 

  

- Overzichtelijk 

- Hedendaags, modern, mooi, strak design, nieuw 

- Ruim, Geen te hoge rekken -> ruimtelijk 

- Fris, licht 

- Eens een andere manier van boeken neerleggen, combinatie liggende-staande boeken (geen stijve nek), 

origineel, kinderen kunnen kaften zien, overzichtelijk voor prentenboeken 

- Ideale hoogte van boekenrekken (vanuit rolstoel gemakkelijk bereikbaar) 

- Ruimte in de rekken 

- Rust 

- Toegankelijk 

- Uitnodigend 

- Sfeer 

- Ideaal voor nieuwe boeken 

 



16,8% 

 

- Structuur, niet te veel boeken in de kijker (-> hopeloos zoeken), simpel, overzichtelijk, ordelijk, praktisch 

- Mooi 

- Toegankelijk 

- Aangenaam 

- Wit, lichte kleuren, doorzicht 

- Weinig poespas, standaard bib-uitrusting, eenvoud, lekker ouderwets, niet té hip willen zijn 

- Gezellig (het moet niet allemaal super ruimtelijk te zijn) 

- Een zee van boeken, snuisteren tussen de gangen 

- Niet te veel boeken op een heel lage onderste plank 

 

 

  



Welke van deze beelden spreken je aan voor een lees- en studietafel?  
Je mag meerdere beelden selecteren. Waarom kies je voor dit beeld? 

 

Algemene feedback, los van een specifiek beeld:  

- zowel grote als kleine tafels voorzien. Niet iedereen wil samen zitten, anderzijds ook mogelijkheden voorzien 

om samen te kunnen werken. 

- Velen kiezen voor foto 2 in combinatie met één van de andere drie foto’s. 

- Iemand schrijft dat het vooral belangrijk is dat er veel plek is om te studeren zodat het niet altijd vol zit. 

 

46,3% 

  

- veel hout, natuurlijke materialen 

- huiselijk gevoel, gezellig, sfeervolle omgeving, warm, huiskamer-gevoel 

- mooi 

- veel ruimte, open 

- individueel en in groep leren mogelijk 

- verschillende zitmogelijkheden: lage of hoge tafel 

- tijdloze plek 

- echte bibsfeer 

- warmere kleuren 

- met meer aan tafel zitten -> meer sociale contacten, tafels die uitnodigen ook met anderen in gesprek te 

gaan 

- leuke lampen 

- in een studieruimte motiveert het om anderen bezig te zien 

- goed toegankelijke tafels 

- industriële karakter 

- verschillende compartimenten 

- ontmoetingsplaats 

- op meerdere plaatsen in de bib enkele tafels 

- eenvoudige, onderhoudsvriendelijke stoelen 

- contact met omgeving 

- centrale plaats in het gebouw 

- Aandachtspunt: plastieken stoelen: zweterig 

 



44,5% 

  

- afgeschermd van de drukte, ongestoord kunnen werken, apart zitten zonder direct afleiding van iemand 

anders voor/naast of achter je, zonder je bekeken te voelen 

- gezellig 

- privacy 

- mogelijkheid om in alle rust op je eentje te studeren/huiswerk te maken 

- een plaats om je af te zonderen is goed voor de concentratie, rustig kunnen werken in je cocon, je eigen 

hoekje en je eigen tafel 

- rust 

- praktisch, functioneel 

- voldoende licht 

- apart van de rest zodat er niet constant mensen rondlopen 

- goed zittende stoelen, belangrijk als je lang zit 

 

38,4% 

 

- Stopcontacten verwerkt in tafel 

- Mogelijkheid om samen te werken en om alleen te werken, geeft ruimte voor communicatie 

- Ruim genoeg zodat je goed uit elkaar kan zitten 

- Rustig interieur 

- Natuurlijke materialen en vormen, houttinten 

- Licht, verlichting 

- Praktisch, functioneel 

- Echte bibsfeer 

- Sfeer, warmere kleuren 

- Elkaar zien studeren helpt 

- Groot, veel zicht naar boven en opzij, open, ademt ruimte, contact met omgeving 

- Strak, ter zake, duidelijk, industrieel karakter 



- Je krijgt in die ruimte gewoon zin om te lezen en mensen te ontmoeten 

- Goed toegankelijke tafels, geen te grote tafel (qua diepte), liever een langwerpige dan vierkant tafel 

- Eenvoudige stoel 

- Mooi 

 

35,8% 

  

- Voor stille ruimtes, wat afgeschermd van de drukte 

- Combinatie samen studeren/huiswerk maken en in alle rust op je eentje, samen 

- Mooi 

- Veel ruimte 

- Gezellige sfeer, knus, huiselijk, warm 

- Ruim genoeg zodat je goed uit elkaar kan zitten 

- Rustig interieur, natuurlijke materialen en vormen, niet te veel afleiding, rustgevend 

- Licht 

- Grote tafel 

- Gemakkelijke stoelen 

- Nodigt uit tot een gesprek met een andere bezoeker, geeft ruimte voor communicatie 

- Praktisch 

- Overzichtelijk, niet te kolossaal  

- In een studieruimte motiveert het om anderen bezig te zien 

- apart van de rest zodat er niet constant mensen rondlopen -> goed voor de concentratie 

- Aandachtspunt: zwarte tafel: zie je snel stof op liggen 

 

  



Welke van deze beelden spreken je aan voor een kinder- en jeugdafdeling?  
Je mag meerdere beelden selecteren. Waarom kies je voor dit beeld? 

 

Algemene feedback, los van een specifiek beeld: 

- Tieners en kleuters scheiden. 

- Bij de essentie blijven. Er geen speeltuin of kleuterklas van maken. 

 

54,4% 

 

- Leuk, speels, kindvriendelijk, uitdagend voor kinderen, rustige, warme sfeer 

- Ik zie mijn kinderen hier zich al thuis voelen en genieten van de leesmomenten, erg aantrekkelijk voor 

kinderen 

- zeer creatief ingericht, heel leuke en inspirerende plek voor de kleintjes; spreekt tot mijn verbeelding 

- Uitnodigende plekjes om te gaan zitten voor een boekje te lezen, ook voor ouders! 

- een bib is vaak waar verhalen en fantasie tot leven komen, dat zou perfect zijn met een omgeving als deze. 

waar ze lekker in een hoekje kunne kruipen met een boekje 

- modern  

- kleurrijk, warme kleuren, sprekende kleuren voor zowel jongens als meisjes 

- ruim 

- geeft zin om te lezen en te leren 

- Heel sfeervol, gezellig, uitnodigend, huiselijk, toegankelijk, geborgenheid 

- knusse leeshoekjes, allemaal aparte zithoekjes 

- Enigszins afgebakend 

- Verschillende niveaus 

- Veilige speelronde voor de allerkleinsten 

- leuke combo tussen speels en toch serieus, brengt het speels naar boven zonder dat het te overdreven is, 

gezellig maar moet niet uitnodigen om rond te rennen 

- houtmaterialen met leuk design, gebruik van natuurlijke materialen 

- zachte zetels; zeteltjes, poef en zitbank 

- Als ik terugdenk aan hoe het was om kind te zijn, dan weet ik dat ik een luchtballon of supergrote knuffels 

geweldig zou vinden zoals op het eerste en laatste beeld! Zelfs nu ben ik stiekem een beetje jaloers dat ik 

geen luchtballon in mijn huis kan hebben als leeshoekje hihi ;) 

- Een mooie mix voor de kleine en grotere kinderen 

- Meer diversiteit: meer voor jongere en wat oudere kinderen/jeugd 

- Aandachtspunt: geen tapijten, kussens, stoffen zetels (hygiëne) 

- Aandachtspunt: een jeugdhoek, die zou veel stoerder mogen met eventueel stenen muren, games, graffiti,... 

- Aandachtspunt: toegankelijkheid voor iedereen (bijvoorbeeld werken met hellend vlak ipv trappen of 

leuningen bij de trappen) 



- Aandachtspunt: gemakkelijke zitplaatsen voor (groot)ouders 

 

44,0% 

 

- Speels, leuk, tof, kindvriendelijk, uitdagend voor kinderen, knipoog naar het speelse van Huis van het Kind, er 

valt veel te beleven, kind mag bewegen 

- Gezellig, knus, heel sfeervol 

- Samenzitten en toch apart als je wil 

- Ik zie mijn kinderen hier zich al thuis voelen en genieten van de leesmomenten, erg aantrekkelijk voor 

kinderen, een plek waar kinderen in de bib ook nog kind mogen zijn 

- Leuke kleuren, kleuraccenten, rustige kleuren 

- een bib is vaak waar verhalen en fantasie tot leven komen, dat zou perfect zijn met een omgeving als deze. 

waar ze lekker in een hoekje kunnen kruipen met een boekje 

- kussens, zachte materialen 

- vrij om te gaan zitten waar je wil; kinderen die eens lekker op de grond kunnen zitten, liggen, om een boek 

te lezen zou zeker een meerwaarde zijn, grote kussens, hangmat, schommelstoelen, ...; 

- industriële look -> zet meer aan tot stilte 

- heel mooi 

- modern 

- zeer creatief ingericht, heel leuke en inspirerende plek voor de kleintjes; spreekt tot mijn verbeelding, 

stimulering van creativiteit, out of the box 

- geeft zin om te lezen en te leren 

- toegankelijk 

- niveauverschillen 

- leuke combo tussen speels en toch serieus, niet te veel speeltuin gehalte (zou mijn kinderen te zeer 

uitnodigen tot spelen en gekkigheid), speels zonder dat het een speeltuin wordt; Functie moet niet 

ondergeschikt worden aan ruimte, dus geen speeltuin waar je toevallig ook een boek tegenkomt 

- houtmaterialen met leuk design 

- ruim 

- overzichtelijk 

- Als ik terugdenk aan hoe het was om kind te zijn, dan weet ik dat ik een luchtballon of supergrote knuffels 

geweldig zou vinden zoals op het eerste en laatste beeld! 

- aandacht voor fijne zitplekjes die je als kind ook zelf een beetje kan opzoeken (dus beetje apart zitten in een 

leeshuisje bv) 

- rekken op lage hoogte 

- zeker gescheiden houden van de bib 

- En zeg nu eerlijk, wie wil er nu geen 'boomhut' in zijn bib :) 

- Aandachtspunt: geen tapijten, kussens, stoffen zetels (hygiëne) 

 



40,4% 

  

 

- Leuk, gezellig, speels, huiselijk, warme sfeer 

- uitstraling naar kleine kinderen, iets voor jeugdigen, niet te kinderachtig en toch op hun maat 

- Zacht tapijt, hele kleine kinderen zitten vaak graag op de grond 

- Ik zie mijn kinderen hier zich al thuis voelen en genieten van de leesmomenten 

- modern  

- kleurrijk, vrolijke kleuren, kleuren hoeven niet te bont te zijn (zit al in boeken en kindermaterialen) 

- zeer creatief ingericht, heel leuke en inspirerende plek voor de kleintjes; spreekt tot mijn verbeelding 

- geeft zin om te lezen en te leren 

- veel ruimte 

- overzichtelijk 

- houtmaterialen met leuk design 

- rekken op lage hoogte 

- een plek waar kinderen heel graag gaan willen zijn als ouder blijf je zo ook makkelijker hangen en leer je 

andere mensen kennen die net datzelfde warme gevoel hebben 

- We blijven steeds in de bib, het moet geen speeltuin worden. Geen speeltuin waar je toevallig ook een boek 

tegenkomt 

- Geen niveauverschillen 

- Flexibele omgang met boeken, voorlezen spelen en zelfstandig 

- Plaatsen om samen te zitten en om alleen te zitten 

- Balans tussen spelen en rustig een boek lezen 

- Scandinavische beleving: schoenen uit en gezellig samen op de mat spelen 

- Aandachtspunt: geen tapijten, kussens, stoffen zetels (hygiëne). Trappen: uitdaging met kleintjes. 

 

39,3% 

 



- Speels, leuk 

- modern  

- kleurrijk, warme kleuren 

- zachte materialen 

- Mogelijkheid om af te scheiden van andere afdelingen door gordijnen te sluiten, Geluidsvensters kunnen 

praktisch zijn om de anderen minder te storen 

- Heel sfeervol, gezellig, uitnodigend 

- Uitnodigend, maar wel nog de focus op boeken. Niet teveel prikkels. 

- Niet te bont, niet te veel uitdaging. Bib is geen binnenspeeltuin. Moet niet uitnodigen om rond te rennen. 

- Mogelijkheid om er met een groep plaats te nemen 

- Uitnodigende plekjes om te gaan zitten voor een boekje te lezen, ook voor ouders!, fijn leeshoekje, vrij om te 

gaan zitten waar je wil, ideaal voor kringgesprekjes en voorleesmomenten 

- Goed overzicht 

- Niveau verschil 

- Geschikt voor meerdere leeftijden 

- Aandachtspunt: tapijt op de vloer: is snel vuil. 

- Als ouder van kleine kinderen  vond ik het vroeger altijd in de bib van Neerpelt een groot gemis dat het 

onmogelijk was om voor mezelf boeken te kiezen als de kinderen mee waren. Als ze ergens in dezelfde 

ruimte zijn heb je net iets meer overzicht van waar ze zijn en kan je ook voor jezelf iets zoeken. in de tweede 

foto is een mooie grote leeshoek, ik denk dat ik daar vroeger met een gerust hart met mijn kinderen had 

kunnen afspreken dat ze na het kiezen van de boeken zich daar rustig konden bezighouden tot ik ook klaar 

zou zijn. 

 

 

  



Welke van deze beelden spreken je aan voor een ruimte voor persoonlijke 

gesprekken, bijvoorbeeld over de opvoeding van je kind?  
Je mag meerdere beelden selecteren. Waarom kies je voor dit beeld? 

 

Algemene feedback, los van een specifiek beeld: 

- Er moet gelegenheid zijn om iets te drinken 

- Liefst met eventueel een klein speel hoekje voor ouders die een baby'tje of een peuter mee moeten nemen 

naar het gesprek. 

 

54,4% 

 

- Huiselijk, gezellig, aangenaam, warme sfeer, vriendelijk, comfortabel 

- Afgesloten, aparte ruimte 

- Mag formeel zijn, professionelere setting 

- Ook niet te zakelijk, niet te clean 

- Tafel: om laptop, papieren op te zetten/leggen 

- Rustige indruk, eenvoudig 

- Laagdrempelig 

- Actief 

- Lichte, maar toch warme toon van de ruimte 

- Niet te kaal en niet te druk 

- Dit houdt het midden tussen tè knus en te 'kabinet'-achtig 

 

48,9% 

 



- Warm, cosy, huiselijk (-> comfortabel gevoel), gezellig, comfortabel, aangename omgeving, kleinschalig 

- Afgeschermd, privacy, veilig 

- Rustig 

- Niet te officieel, minder afstandelijk (-> geen tafel tussen gesprekspartners) 

- De sofa: Wie comfortabel zit, vertelt meer en is meer op zijn gemak. 

- Laagdrempelig, nodigt uit voor een persoonlijk gesprek, welkom gevoel 

- Gelijkwaardig 

- Kindvriendelijk 

- Warme kleuren 

- Planten 

- Lampjes 

- Aandachtspunt: tegelmuur komt koud over 

- Aandachtspunt: zetel minder hygiënisch, goed te onderhouden; niet gemakkelijk om netjes te zitten, neiging 

om te hangen, leunen 

 

24,5% 

 

- Niet te formeel, niet te informeel. Juiste balans tussen formeel en familiair. 

- Professionele uitstraling 

- Klasse, mooie sfeer, knap design, strak, modern, industriële karakter, sjiek 

- Materiaal- en kleurgebruik 

- Huiselijke sfeer, ziet er gezellig uit, knus, warm, aangenaam 

- Nodigt uit om rond de tafel te gaan zitten 

- Mogelijkheden tot individueel gesprek, hoeft niet afgesloten te zijn 

- Zetel: thuisgevoel 

- Aandachtspunt: privacy, gevoelige gesprekken zullen op een andere plek gevoerd worden 

- Aandachtspunt: drukke vloer en donkere kleuren 

 



19,8% 

  

- Mag formeel zijn, professioneel, zakelijk 

- Tafel: gemakkelijk om laptop/infofolders op te plaatsen, geeft je de kans om je wat te verbergen als je het 

lastig hebt 

- Huiselijk, vriendelijk, comfortabel 

- Afgeschermd, privacy, discreet 

- Actief 

- Rustgevend, eenvoudig, niet teveel tralala 

- Praktisch, functioneel 

- Modern 

- Aandachtspunt: vloer brengt onrust 

 

 

  



Welke van deze beelden spreken je aan voor infoavonden, lezingen, workshops?  
Je mag meerdere beelden selecteren. Waarom kies je voor dit beeld?  

 

Algemene feedback, los van een specifiek beeld: 

- Afhankelijk van soort bijscholing, lezing. Ik denk dat er verschillende soorten ruimtes moeten zijn voor 

verschillende soorten activiteiten. Zoals een soort auditorium voor een lezing waar veel publiek is, een grote 

open ruimte voor fysieke workshops, kleinere ruimtes voor activiteiten met een kleiner publiek 

- Waarom deze ruimtes voorzien als we hiervoor al terecht kunnen in Dommelhof en Palethe? 

- Deze activiteiten niet in de bibliotheek laten plaatsvinden -> storend. 

 

72,2% 

 

- de sfeer, huiselijk, gezellig, niet schools, intieme sfeer 

- het groene element, natuurlijke elementen, natuur, echte planten 

- de houttoetsen 

- veel licht 

- zachte kleuren, kleurrijk 

- charmant podium achteraan 

- polyvalent, breed inzetbaar, werkmogelijkheden aan een tafel 

- Nabijheid, bevordert interactie, samenheid, kleine afstand, knus 

- Gezellig rond de tafel 

- Straalt rust uit, niet te druk, niet teveel afleiding, rustgevend 

- Veilig, toegankelijk, vertrouwd 

- Je kan elkaar goed zien en horen 

- Tafel midden in de bieb. Wekt nieuwsgierigheid van andere bezoekers op 

- Open, groot, niet te dicht op elkaar 

- Uitnodigend 

- Creatief, inspirerend 

- Materiaalgebruik en aankleding 

- Speels 

- Tekening op de muur 

- Plaats die ervoor bestemd is, zonder dat alles aan de kant moet geschoven worden (oogt rommelig) 

- Hedendaags 

- Aandachtspunt: ronde tafels: maken samenwerken meteen mogelijk 

 



41,8% 

  

- Combinatie met raadszaal mogelijk 

- Overzichtelijk, altijd een duidelijk beeld, niveauverschillen (-> iedereen kan goed zien) 

- Aula gevoel 

- kun je veel meer mee zoals lezingen, bios,en meet en greets 

- Niet teveel afleiding 

- Gestructureerd, ordelijk 

- Goede akoestiek 

- Modern, mooie ruimte 

- Gezellig, uitnodigend 

- Praktisch, polyvalent 

- Ruimte om te bewegen 

- Materiaalgebruik en aankleding, houten vloer 

- Deze ruimte is er echt voor bedoeld, niet alles aan de kant geschoven (-> oogt rommelig) 

- Comfortabel 

- Hindert of verstoort de normale werking en toegankelijkheid van de bibliotheek niet 

 

39,3% 

  

- Het mag tussen de boeken 

- Nabijheid, geen afstandelijkheid 

- Bevordert interactie 

- Niet schools, geen saaie indruk, informeel, ongedwongen sfeer 

- Gezellig, toegankelijk, familiale indruk, persoonlijk, meer ontspannen 

- Open, veel beweegruimte, voldoende open ruimte 

- Straalt veel licht en warmte uit 

- Connectie naar buiten 

- Praktisch, polyvalent, interactief, makkelijk omgebouwd 



- Moet vooral flexibel kunnen ingezet worden. Grote lezingen kunnen in Palethe. 

- Mooi 

- Tafels om op te werken 

- Geen niveauverschillen 

- Goede zichtbaarheid 

- Nodigt uit om met anderen in gesprek te gaan 

- Aandachtspunt: ervoor zorgen dat deze ruimte (deels) afgescheiden kan worden -> laagdrempeliger 

- Aandachtspunt: rommelige achtergrond 

 

18,3% 

  

- Het mag tussen de boeken, gezellig tussen de rekken 

- Multifunctioneel, polyvalent 

- Interactief 

- Informeel, laagdrempelig 

- Gezellig, knus, persoonlijk, aangenaam 

- Geschikt als het moet voldoen aan de 3 gestelde doelen. Minder geschikt voor elk doel afzonderlijk. 

- Reeds bestaande vormingscentra zijn voldoende, nood aan een aula? 

- Eenvoud 

- Niet te duur 

- Een beetje zakelijk karakter 

- Voldoende zitplaatsen 

- Ruim genoeg 

- Aandachtspunt: paal in het midden van de ruimte 

  



Wat is je eerste reactie op de weg die we willen inslaan met de invulling van het 

huidige gemeentehuis aan het Kerkplein? 

 

Wat maakt dat dit je eerste reactie is? Kan je je beoordeling verduidelijken? 

Analyse open antwoorden van respondenten die ‘enigszins positief’ of ‘zeer positief’ antwoordden 

op de vorige vraag. 
333 respondenten (van 382 die deze vraag beantwoordden) antwoordden ‘enigszins positief’ of ‘zeer positief’ op de 

vraag wat hun eerste reactie is op de weg die we willen inslaan met de invulling van het huidige gemeentehuis aan 

het Kerkplein. 

Bij de open vraag ‘Wat maakt dat dit je eerste reactie is?’ werd verwezen naar verschillende factoren: 

- 40,2% van de respondenten die ‘enigszins positief’ of ‘zeer positief’ antwoordden, verwijst naar het nieuwe 

‘concept’ met onder meer een combinatie van functies en activiteiten die het voor meer laagdrempeligheid 

kunnen zorgen; 

- 19,8% van deze respondenten kijkt uit naar een vernieuwd, moderner, mooier gebouw. Sommigen verwijzen 

expliciet naar de uitstraling van het oude gemeentehuis in de Kerkstraat.; 

- 6,0% is blij met de locatie aan het Kerkplein: centraal, aan het Kerkplein met parkeermogelijkheden, …; 

- 7,5% kijkt uit naar de mogelijkheid tot ontmoeting; 

- 3,0% hoopt/verwacht dat dit project kan tegemoet komen aan diensten die momenteel gemist worden, 

zoals een studieruimte ook buiten de examenperiode; 

- 9,0% van de respondenten geeft aan blij te zijn (van bij het prille begin) betrokken te worden bij het project. 

Dit schept zeker ook verwachtingen; 

- 4,5% geeft aan blij te zijn dat er (goed) over nagedacht wordt; 

- 23,1% van deze respondenten verwijst naar anderen zaken zoals spijt dat de bibliotheek bij Palethe sluit, 

bezorgdheid over de complexiteit van het project, bezorgdheid over toegankelijkheid van het gebouw 

(niveauverschillen). 

 

Analyse open antwoorden van respondenten die ‘neutraal’ antwoordden op de vorige vraag. 
25 respondenten (van een totaal van 382) antwoordde ‘neutraal’ op de vraag wat hun eerste reactie is op de weg die 

we willen inslaan met de invulling van het huidige gemeentehuis aan het Kerkplein. 

Deze respondenten verwijzen naar volgende zaken: 



- 20,0% (5 van deze respondenten) verwijst naar het gemis bij het sluiten van de bibliotheek aan Palethe; 

- 8,0% geeft aan de locatie niet ideaal te vinden o.m. omwille van (beperkte) parkeergelegenheid, 

verkeersdrukte, …; 

- 24, 0% geeft andere redenen o.m. het prioritair vinden van andere investeringen. 

 

Analyse open antwoorden van respondenten die ‘enigszins negatief’ of ‘zeer negatief’ antwoordden 

op de vorige vraag. 
24 respondenten (van een totaal van 522) antwoordde ‘enigszins negatief’ of ‘zeer negatief’ op de vraag wat hun 

eerste reactie is op de weg die we willen inslaan met de invulling van het huidige gemeentehuis aan het Kerkplein. 

Bij de open vraag ‘Wat maakt dat dit je eerste reactie is?’ wordt verwezen naar verschillende factoren: 

- 37,5% (9 van 24 respondenten, bijna uitsluitend wonend in Overpelt-Centrum) geeft aan het jammer te 

vinden dat de bibliotheek aan Palethe sluit; 

- 12,5% (3 respondenten) is bezorgd over de locatie van dit project o.m. vragen bij parkeergelegenheid op 

zaterdagvoormiddag tijdens de markt en nabijheid van scholen; 

- 41,7% heeft (nog) vragen of bedenkingen bij het concept zoals wat is de invloed van de combinatie van het 

Huis van het Kind met de bibliotheek op de rust in de bib?, wat is de meerwaarde van deze combinatie?, de 

drukte in de gecentraliseerde bibliotheek, het verliezen van kleinschaligheid, …; 

- 20,8% (5 respondenten) vindt dat andere investeringen belangrijker of dringender zijn; 

- 3 respondenten (12,5%) verwijzen naar andere factoren. 

 


