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Haalbaarheidsonderzoek naar Bibliotheek in De Neng 
 
Een haalbaarheidsonderzoek moet aantonen of het mogelijk is om de Hooglandse 
Bibliotheek in wijkcentrum De Neng te vestigen, mogelijk gecombineerd met andere 
maatschappelijke functies en een Steun- en Informatiepunt (STIP). Het wijkcentrum 
staat op de nominatie om gesloten te worden in verband met bezuinigingen van de 
gemeente. De bibliotheek moet een bezuiniging realiseren, waarbij is uitgegaan van 
een verhuizing naar een locatie met een lagere huur dan op het huidige adres in 
Hoogland.  
 
De gemeente onderzoekt nu of de bibliotheek in De Neng kan worden ondergebracht, met 
welke andere maatschappelijke functies en zo mogelijk een Steun- en Informatiepunt 
(STIP). Zolang het haalbaarheidsonderzoek loopt blijft de Neng open, in ieder geval tot 1 
januari 2014.  
 
Combinatie 
Wethouder Rob van Muilekom (wijken): “Als het een realistische optie is dan ben ik 
voorstander van het openhouden van De Neng in combinatie met de bibliotheek en 
mogelijk een STIP. Of dit financieel mogelijk is willen we de komende tijd op tafel 
krijgen. Het liefst één gebouw dat compleet en exploitabel is. Totdat we duidelijkheid 
hebben kan De Neng open blijven.” 
 
Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de vraag of de bibliotheek fysiek in De Neng 
past. Ook moet duidelijk worden wat er met het leegkomende gebouw van de bibliotheek 
aan de Engweg 9 zou moeten gebeuren. Het onderzoek kijkt ook hoe het beheer van de 
nieuwe locatie er uit zou moeten zien en hoe de STIP er in zou kunnen passen. Belangrijk 
is hoe vrijwilligers hier een rol in kunnen spelen. Ook moet duidelijker worden welke 
andere functies in het gebouw mogelijk zijn.  
 
STIP 
Het college heeft de ambitie om Steun- en Informatiepunten in meerdere wijken in de 
stad op te zetten. De STIP’s zijn plekken in de wijken waar inwoners gemakkelijk binnen 
kunnen lopen voor informatie, advies en een praatje. Ook dient een STIP een 
verwijsfunctie te hebben naar specifieke organisaties in de stad. Het opzetten van STIP’s 
vindt plaats met de inwoners en actieve organisaties in de wijk. De STIP in de wijk sluit 
aan op de behoefte die daar bestaat en is altijd maatwerk.  
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