
Tot bloei komen! 
Een vernieuwde Bibliotheek waar Bloemendalers elkaar kunnen 
ontmoeten en zichzelf kunnen ontwikkelen.



Presentatie

• Vernieuwingsplan Bibliotheek Bloemendaal

• Samenwerking Bibliotheek, Welzijn Bloemendaal en W-loket 

• Toegevoegde waarde voor inwoners en belanghebbenden 

• Begroting en dekkingsplan 

• Exploitatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Welzijn Bloemendaal
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Huidige situatie 
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Impressie toekomstige situatie
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Gesprekken met stakeholders

• Sessies met architect, Bibliotheek, Welzijn Bloemendaal en Wmo-loket en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, culturele 

organisaties, inwoners

• De behoefte van het dorp: plek om te ontspannen, colleges, lezingen, 

creatieve culturele activiteiten, vergaderingen, muziekoptredens, plek voor 

ouders met jonge kinderen etc.

• Publieksbereik
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Verandering en vernieuwing inrichting

De Bibliotheek ontwikkelt zich tot:

o Een toegankelijke plek in de wijk

o Een plek voor verbinding

o Een plek die inwoners en organisaties ruimte biedt voor inspiratie en initiatieven uit de 

gemeenschap

o Een plek voor experimenteren, ontwikkelen en leren
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Welzijn Bloemendaal & Wmo-loket 

• Optimaal welzijn voor de 

bewoners van Bloemendaal 

• Eigen kracht en ieders wensen en 

behoeften 

• Veel verschillende activiteiten 

• Cliëntondersteuning 

• Dorpscoördinatie Welzijn & Zorg

• Verbinden van mensen en groepen

• Wet maatschappelijke 

ondersteuning 

• Voor iedereen die niet op eigen 

kracht zelfredzaam is 

• Vragen op het gebied van wonen, 

zorg, ondersteuning en welzijn

• Doorverwijzingen en hulpmiddelen
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Toegevoegde waarde samenwerking 

• Groter bereik doelgroepen; meer mensen

• Gezamenlijke huisvesting en programmering

• Participatie vrijwilligers essentieel
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Eén plek in het dorp waar je kan 
meedoen, meemaken en 

meedenken!



Feiten en cijfers 

Bibliotheek

• Ruim 5.500 leden (23%)

o 3.500 jeugdleden (0-18 jaar)

o 2.000 volwassen leden

• Bijna 75.000 uitleningen (2020)

o 114.000 boeken in 2019 

• Circa 55 activiteiten per jaar in 

Bloemendaal 

o Mediaspreekuren 

o Workshops digitale vaardigheden

o Taalvaardigheidsbijeenkomsten

We streven naar 20% vergroting 

publieksbereik

Welzijn Bloemendaal

• Bijna 11.000 deelnemers (2019) 

sociaal-culturele activiteiten 

o Bewegen

o Verbinding maken en voorkomen 

eenzaamheid 

• 3.600 deelnemers 

jongerenactiviteiten (2019)

• Vervoer van deur tot deur 

• 260 vrijwilligers
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Aantal inwoners Bloemendaal: 23.478 (2021)



Aansluiting gemeentelijk beleid 

• Lokaal preventieakkoord 2020 – 2023 

o Ambitie dat ouderen zelfredzaam zijn en regie over eigen leven

• Huidig coalitieakkoord gemeente Bloemendaal (2018-2022)

o Nieuwe samenwerkingen tussen inwoners en (maatschappelijke) partners

o Vraaggericht en maatwerk

o Ruimte voor initiatieven van bewoners 

o Zorg en ondersteuning kwetsbare mensen 

3 juni 2022



Aansluiting landelijk beleid 

• Coalitieakkoord kabinet 2022

o Voorkomen laaggeletterdheid 

o Stimuleren digitale vaardigheden

o Initiatieven voor inburgering 

o Aanpak vermijdbare gezondheidsverschillen

o Gezond oud worden in eigen omgeving 

• De Bibliotheek en Welzijn Bloemendaal dragen ook bij aan

o Voorkomen van tweedeling in samenleving 

o Betrokkenheid in samenleving

o Voorkomen van eenzaamheid
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Planning 

1. Plan van eisen 
• Op basis van gesprekken met belanghebbenden

• Periode: januari – mei 2021

2. Ontwikkelfase
• Opstellen vlekkenplan ontwerp en begroting

• Periode: juni – september 2021

3. Voorbereidingsfase voor financiering 
• Overleg gemeente en plan voor fondsenwerving

• Periode: mei 2021 – december 2021

4. Werven fondsen 
• Aanvragen fondsen en benaderen particuliere gevers

• Periode: maart – oktober 2022

5. Uitwerking vlekkenplan tot concreet ontwerp en offertes
• Periode: januari – oktober 2022

6. Uitvoering verbouwing en inrichting

• Periode: eind 2022 – begin 2023
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Investering vernieuwing
Begroting en dekkingsplan 
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Wie dragen bij? Doelbedrag Status

De gemeente Bloemendaal, Rijk en 

Provincie

Corona herstelfonds (Rijk en Provincie)€197.000 

Investering gemeente  €168.000 

Reeds gereserveerd 

Nieuw college en raad, voorjaar 2022
Particuliere en vermogensfondsen €160.000 In voorbereiding 

Particuliere giften €65.000 In voorbereiding 

Eigen bijdragen €90.000 Reeds toegezegd 

Totaal €680.000 

Post Bedrag

Terrein, sloop en grondwerk €16.595

Bouwkundig €71.812

Afbouw €53.481

Installaties €205.850

Interieur €103.500

Meubilair €28.750

Diversen €23.000

Bijkomende kosten €62.100

Kosten organisaties €51.750

Subtotaal €616.837

Onvoorzien, ca. 10% €63.163

Totaal, exclusief BTW € 680.000



Specificatie fondsen 
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Fondsen Doelbedrag Status

Oranje Fonds

Sanctus Bavo

VSB Fonds

Provincie Noord-Holland; impuls 

samenwerking 

Zabawas

Prins Bernhard Cultuurfonds

RCOAK

J.C. Ruigrok Stichting

€20.000 

€5.000

€60.000

€50.000

€3.750

€5.000

€10.000

€6.250

In aanvraag

In aanvraag

In vooraanvraag

In aanvraag

In aanvraag

In aanvraag

In aanvraag

In aanvraag

Totaal €160.000 



Exploitatie Bibliotheek en Welzijn Bloemendaal

• Welzijn Bloemendaal: door gezamenlijke huisvesting €30.000,- bezuinigen 

huur/huisvestingskosten vanaf 2023

• Bezuinigingsopgave Bibliotheek zomer 2020: €135.000,- (aangekondigd door 

de gemeente een bezuiniging van €300.000,-)

• Bezuiniging van €80.000,- gerealiseerd vanaf 2021-2022 door: 

o Delen van de kosten 

▪ In programmering 

▪ Gezamenlijke huisvesting

o Efficiëntere  inzet personeel 

• Overige bezuiniging €55.000,- niet gerealiseerd (motie 2 juni 2022) 
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o Zelfservice

o Kleinere fysieke collectie

▪ Volledige collectie beschikbaar vanuit alle 

vestigingen Bibliotheek Zuid-Kennemerland 



Samenvattend 

• We gaan met elkaar voor één plek in het dorp voor de inwoners van 

Bloemendaal-dorp/Overveen 

• €197.000,- uit Corona herstelfonds is toegezegd (Rijksgelden) 

• Eenmalige investering van €165.000,- vanuit gemeente Bloemendaal is 

cruciaal.
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