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JAARVERSLAG 2019 WIJ MAKEN DE 
WERELD VAN 
MENSEN 
GROTER PARTNERS EN 

INWONERS


 
  

Kennis en verhalen veraangenamen je 

leven en zijn bagage voor je toekomst. De 

Bibliotheek voorziet Midden-Brabanders van 

bagage en stimuleert en inspireert hen om 

‘verder te komen door verder te kijken’. Ook 

de Bibliotheek blijft verder kijken. We verbreden 

en vernieuwen onze rol en versterken de 

verbinding met de samenleving. We zorgen 

ervoor dat het maken van kennis nog 

aangenamer wordt. Maak kennis met de 

Bibliotheek Nieuwe Stijl.

COLLECTIE

PODIUM WERKPLAATS

STIMULEREN

TOERUSTEN

KENNIS 
EN 
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Alle Midden-Brabanders verdienen de kans hun talenten te 
ontplooien en moeten optimaal kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Daar hebben ze kennis en verbeeldingskracht 
voor nodig. Wij stimuleren en organiseren het creëren, delen 
en toegankelijk maken van kennis en verhalen.  We dagen 
mensen uit om verder te kijken en helpen ze verder te komen.

In een veranderende samenleving verandert ook 
de rol van de Bibliotheek. We voegen nieuwe 
dimensies toe aan ons aanbod en programma. We 
versterken onze maatschappelijke betekenis en 
stellen connectie en co-creatie met onze omgeving 
centraal. We worden Bibliotheek Nieuwe Stijl.

Wij zetten ons in voor een samenleving waar mensen 
lees- en taalvaardig zijn, de weg weten in de informa-
tiemaatschappij, hun kennis kunnen aanscherpen en 
in staat zijn om creativiteit en innovatief vermogen 
optimaal te benutten. Een krachtige samenleving voor 
een sterk Midden-Brabant.
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Met jaarlijks meer bezoekers dan bioscopen, 
musea of voetbalstadions, zijn Bibliotheken  
de best bezochte instellingen van Nederland.  
Ook de Bibliotheek Midden-Brabant is  
getransformeerd van een Bibliotheek die  
alleen uitleent, naar een meer creërende en  
programmerende Bibliotheek die in 2019  
meer dan 2 miljoen bezoekers verwelkomde. 
 
Het was het jaar waarin de Bibliotheek LocHal 
nationaal en internationaal in de schijn-
werpers stond. Het grootste compliment voor 
ons, is dat alle inwoners de LocHal vanaf dag 
één omarmden en er hun plek weten te vinden.  
 
Want dat is wat we bieden in al onze 15  
vestigingen: een centrale ontmoetingsplek 
in stad, wijk of dorp met een rijke collectie 
waar iedereen kan meedenken, meepraten en 
bovenal meedoen. De meest laagdrempelige 
publieke plek die inwoners en organisaties  
verbindt en waar je altijd rijker vandaan komt. 

Lees ook online de 32 mooiste voorbeelden van 
wat de Bibliotheek in 2019 betekend heeft voor  
Midden-Brabanders:  
www.bibliotheeknieuwestijl.nl/2019inbeeld 

Herman Horst
Peter Kok
Raad van Bestuur
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GEMEENTE 
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