Verhuizing Bibliotheek Meerssen
Zoals u weet moet de Bibliotheek Meerssen i.v.m. de bezuinigingen verhuizen.
Met pijn in het hart gaan wij weg uit dit prachtige gebouw, waar wij ruimte
hadden voor al onze activiteiten, en de samenwerking met het Stella Maris
College garant stond voor een goede link met jongeren. We hebben op alle
manieren geprobeerd om de bezuinigingen ongedaan te maken, maar moeten de
realiteit accepteren.
Wij zijn dan ook ruim een jaar op zoek geweest naar een vervangende locatie,
maar alle panden die wij op het oog hadden, zoals de Rabobank, het voormalige
Gemeentehuis en de voormalige drukkerij Maenen vielen af, of konden niet de
goedkeuring van de gemeente Meerssen wegdragen.
Voor de langere termijn (naar verwachting halverwege 2018) hebben we
inmiddels een mooi perspectief gekregen: een plek in het nieuwe kindcentrum
in Meerssen-West! Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Meerssen
positief geadviseerd over deze optie, en voor ons is dit een perspectief waar wij
mee vooruit kunnen. Op deze plek kunnen wij verder gaan bouwen aan de
dienstverlening van de Bibliotheek; ook daar zitten we weer samen met
onderwijs, en hebben we alle ruimte om de ideeën die in de Open Space zijn
aangedragen te gaan uitwerken.
Voor de korte termijn is het enige haalbare alternatief de school op de Proost de
Beaufortstraat (nu IvOO-school). Deze locatie is verre van ideaal, en we
realiseren ons terdege dat wij de komende 2 à 3 jaar niet het kwaliteitsniveau
kunnen bieden dat u van ons gewend bent, maar we hebben geen andere keuze
meer. Wij zien de tussenlocatie in het IvOO gebouw als een tussenstap op weg
naar een nieuwe Bibliotheek Meerssen, een nieuwe professionele, gastvrije
Bibliotheek die geworteld is in de Meerssense samenleving, en linken heeft met
scholen en verenigingen, toegankelijk is voor jong en oud, en waarin wij weer
kunnen werken aan ontmoeting, cultuur, debat, informatievoorziening,
digitalisering en alfabetisering.
Wij roepen onze leden op om ons trouw te blijven; om onze activiteiten te blijven
bezoeken, ook als de Bibliotheek ineens een stuk uit de route ligt; om boeken te
blijven lenen, ook als het assortiment tijdelijk veel kleiner is dan u van ons
gewend bent; om de Bibliotheek te blijven gebruiken als informatie- en
ontmoetingspunt, ook als de locatie daar niet toe uitnodigt. Ons doel is een
kwaliteitsbibliotheek te zijn, waarin continuïteit en professionaliteit bovenaan
staan, en wij hopen van ganser harte dat wij u dit ook weer kunnen aanbieden
vanaf medio 2018 op de nieuwe locatie.
Naar verwachting verhuizen wij rond 1 mei al. Vanaf dan hopen wij u te mogen
ontmoeten op het adres Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen.
Met vriendelijke groet, Bestuur Bibliotheek Meerssen

