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 Bibliotheek Nootdorp gaat verhuizen 
   

 

Per 1 maart 2014 opent aan de Markt 24 in Nootdorp een servicepunt van de bibliotheek met als 
hoofddoelgroep jeugd en jongeren. De huidige bibliotheekvestiging aan de Koningin 
Wilhelminastraat 5 in Nootdorp gaat dan dicht.  
 
Op de nieuwe centrale locatie richt het servicepunt zich met haar collectie voornamelijk op jeugd en jongeren. 
Scholen kunnen er maximaal gebruik van maken, doordat zij over de sleutel komen te beschikken. De overige 
inwoners van Nootdorp kunnen in het servicepunt terecht voor een kleiner maar actueler assortiment boeken 
voor volwassenen, of om via internet gereserveerde materialen af te halen. Reserveren via internet is gratis 
voor de gehele collectie van Bibliotheek Oostland. En uiteraard kunnen zij ook materialen lenen bij de 
bibliotheekvestiging in Pijnacker of in één van de andere vestigingen van Bibliotheek Oostland. Voor inwoners 
die daartoe niet in staat zijn is er de mogelijkheid van de boekendienst aan huis, waarbij een vrijwilliger na een 
gesprek met de klant boeken bijeen zoekt en thuis brengt. Klanten die dit wel kunnen, maar voor wie 
bibliotheekbezoek niet uitkomt, kunnen tegen een kleine vergoeding materialen thuisbezorgd krijgen.  
 
De vestiging Pijnacker krijgt, dankzij inzet van vrijwilligers, ruimere openingstijden met ingang van 1 maart 
2014. Van 10.00 uur tot 15.00 uur zal gewerkt worden met low-serviceuren en vanaf 15.00 uur met high-
serviceuren waarop de klant met al haar vragen terecht kan bij professionele informatiemedewerkers. 
 
Gemeentelijk informatiepunt 
Door de verhuizing van de bibliotheek is het gemeentelijk informatiepunt in Nootdorp vanaf 1 maart niet meer 
beschikbaar aan de Koningin Wilhelminastraat 5 in Nootdorp. Gelet op het tegenvallende gebruik zal het 
gemeentelijk informatiepunt geen nieuwe bestemming krijgen, maar opgeheven worden. Vanaf 1 maart 2014 
kunnen de inwoners van Nootdorp daarom terecht in het gemeentekantoor in Pijnacker. Degenen die daartoe 
niet in staat zijn, zullen echter op locatie of thuis worden geholpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie; niet voor publicatie! 
Meer informatie? Neem dan contact op met Ron Penning, tel. (015) 362 67 06 of e-mail: r.penning@pijnacker-nootdorp.nl, 
van de gemeente Pijnacker-Nootdorp of Petra Togni, tel. (010) 529 93 80 van Bibliotheek Oostland. 
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