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De bibliotheek van de toekomst 
Geformuleerd door Beheerscommissie Bibliotheek (ontwerp 16 mei 2018) 
Aanleiding De vraag ‘Hoe moet een stedelijke bibliotheek’ er in de toekomst uitzien?’ 
Omschrijving actie De werking van de bibliotheek van de toekomst omvat drie luiken: 

1. Een centrumstad als Sint-Niklaas heeft behoefte aan een goed uitgeruste, 
volwaardig bemande en voldoende gefinancierde bibliotheek als centrale 
ontmoetingsplek voor (a) het aanbieden van gedrukte en digitale media en het 
spelen van een een rol bij het informeren over en het introduceren van nieuwe 
media en technologieën, (b) het ontwikkelen van leesbevorderingsprojecten en –
campagnes, (c) het ter beschikking stellen van plaats en tijd voor eigen 
activiteiten en activiteiten van derden, (d) het inspelen op toekomstige 
verwachtingen van gebruikers en stadsbewoners en op het vlak van media en 
technologie en (e) het faciliteren van partnerships tussen mensen, verenigingen 
en diensten. Bij wijze van veel te korte omschrijving van het takenpakket kunnen 
we wijzen op het belang van een bibliotheek als ontmoetingsplek voor het 
culturele leven in de stad, de democratische toegang hiertoe, het ter beschikking 
stellen van kennis (wat integratie, sociale scale-up die kansarmoede tegenwerkt 
en economische groei stimuleert, gendergelijkheid vooruithelpt, beter omgaan 
met elkaar en met de natuur in de hand werkt (en/of faciliteert) en daarnaast 
leidt tot onder meer een beter gemeeenschapsgevoel. 
2. Door de uitgestrektheid van het werkingsgebied ligt de instandhouding en 
uitbouw van een filialenbeleid voor de hand. Volwaardige filialen versterken het 
dorpsleven en zijn een vorm van buurthuizen, of kunnen dat (nog meer) worden. 
Ruimere openingsuren kunnen hierbij een rol spelen. 
3. Als centrumstad heeft Sint-Niklaas de plicht en de roeping om ook een 
bovenregionale rol te spelen, eventueel in een coördinerende rol. Er is een 
cultureel, maar ook economisch terugdieneffect.  

Thema 8. Cultuur en vrije tijd 
(maar gekoppeld aan aspecten van onder meer 2. Dienstverlening en 11. Leren en 
opvoeden) 
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Een nieuw gebouw voor de Bibliotheek 
Geformuleerd door Beheerscommissie Bibliotheek (ontwerp 16 mei 2018) 
Aanleiding De vraag ‘Waarom een nieuw gebouw voor de Bibliotheek’. Na de noodzakelijke 

noodherstellingen en de lichte verbeteringswerken wordt her en der gedacht dat 
het hudige gebouw, verouderd op het moment van oplevering in de jaren 70, 
weer een aantal jaar geschikt is voor de verdere goede werking van de 
Bibliotheek. De inhoudelijke werking van de Bibliotheek wordt, terzijde, tot de 
beste in Vlaanderen gerekend. 

Omschrijving actie De huidige en toekomstige werking van de Bibliotheek vereist een 
multifunctioneel en open gebouw dat een antwoord biedt op de vele uitdagingen 
van een bibliotheek van de toekomst, die over voldoende aanbod, medewerkers 
en financiering beschikt. Zo’n gebouw omvat (a) voldoende ruimte voor media en 



voor activiteiten van de bibliotheek, (b) voldoende ruimte voor activiteiten van 
derden (verenigingen/partners), met een aparte toegang voor activiteiten buiten 
de gewone openingsuren, (c) ruimte voor nieuwe en nog niet bekende functies 
van de bibliotheek (uitbouw literaire cel,…), (d) ruimte voor een cafetaria/café als 
sociale ontmoetingsplaats en overlegruimte, met bijvoorbeeld ook een piano. 
Het is duidelijk dat het huidige gebouw, door zijn structurele onvolkomenheden 
op het vlak van constructie en indeling, hier niet langer an voldoet. Daarnaast 
geeft de bouw van een nieuw gebouw de mogelijkheid aan centrumstad Sint-
Niklaas om een nieuwbouw te realiseren die ook buiten de stadsgrenzen 
aandacht krijgt – het is bekend dat nieuwe culturele infrastructuur, mits goed 
aangepakt, een economisch terugdieneffect heeft, doordat de leefbaarheid van 
een stad wordt verbeterd en doordat deze een aanzuigeffect heeft op mensen, 
winkels en bedrijven in het algemeen. Citymarketing op zijn best. Een nieuwe 
bibliotheek maakt zo deel uit van een slimme stadskernvernieuwing. 
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