
Bibliotheek De Lage Beemden voldoet met haar dienstverlening aan de kerntaken van de wetgeving op 

een wijze die aansluit op de gemeentelijke doelstellingen zoals zelfredzame burgers, inclusie, aanpak  

van laaggeletterdheid, bestrijding van (kinder)armoede en positieve gezondheid. Onze dienstverlening  

is op hoofdlijnen te verdelen in vijf pijlers.

De BoekStart programma’s. Deze richten zich op het stimuleren van (voor)leesplezier en leesmotivatie  

bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar, hun ouders en grootouders.

De Bibliotheek op School. Omdat ieder kind een rijke leesomgeving verdient, werken we nauw samen 

met het onderwijs (basisscholen en voortgezet onderwijs) om deze te bieden. Ook hier staan de belangen 

om leesplezier, leesmotivatie en leeskilometers (veel- en dieplezen) bij kinderen te stimuleren centraal. 

De bibliotheekvestigingen. Deze hebben in steeds sterkere mate de functie van huiskamer van het dorp. 

De bibliotheken zijn in Nederland de enige openbare voorzieningen die voor iedereen gratis toegankelijk 

en te gebruiken zijn. Met de toevoeging van het Informatiepunt Digitale Overheid vervullen onze  

vestigingen daarnaast steeds meer de functie van vraagbaak. Deze laagdrempeligheid is in onze huidige 
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maatschappij steeds belangrijker. Naast het lenen van boeken is er ruimte  

voor verblijf, ontmoeting met anderen, vinden van betrouwbare informatie of  

antwoord op een hulpvraag, werken en leren en natuurlijk ontspanning.

De Taalhuizen. In alle drie onze gemeenten zijn taalnetwerken actief die  

volwassenen ondersteunen om zelfredzamer te worden. Dit door hun  

vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, spreken en computeren te  

verbeteren.

Programmeren van activiteiten. De bibliotheek programmeert tal van  

activiteiten aan de hand van diverse programmalijnen. Bijvoorbeeld het  

KennisCafé, de KennisFabriek, het Literair Café en het Digicafé.  

De bijeenkomsten verrijken de bezoekers met kennis, informatie, inspiratie en ont-

moeting. Het draagt bij aan een breder wereldbeeld en versterkt  

onderlinge verbinding en empathie. 
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MOTTO, KERNTAKEN EN DIENSTVERLENING
Ons motto is: ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning voor iedereen! Dit motto geeft  

veel mogelijkheden om invulling te geven aan de vijf wettelijke kerntaken van de bibliotheek, 

namelijk: kennis & informatie, educatie & ontwikkeling, leesbevordering & literatuur,  

ontmoeting & debat en kunst & cultuur.


