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Bezwaar tegen de sluiting van de bibliotheek in Loenen aan de Vecht
Loenen aan de Vecht, 1 november 2020
 

Aan de griffie van de gemeente Stichtse Vecht

 

Geachte mevrouw, meneer,

Wij lazen een bericht in het AD over mogelijke sluiting van de bibliotheek in Loenen aan de
Vecht. Deze sluiting zou noodzakelijk zijn om Gemeente Stichtse Vecht aan haar
bezuinigingsdoelstellingen te laten voldoen. Wij maken bezwaar tegen sluiting van de bibliotheek
in ’t Kampje omdat dit een ernstige aantasting is van het maatschappelijk voorzieningenniveau in
Loenen en omgeving.

Een ernstige aantasting, omdat in een tijd waarin het slecht is gesteld met de leesvaardigheid
van jongeren het extra belangrijk is dat ouders en kinderen van een laagdrempelige voorziening
als de bibliotheek gebruik kunnen maken, zowel om te kunnen voorlezen als om kinderboeken te
lenen. Als kinderen naar school gaan moeten zij ook makkelijk boeken kunnen lenen. Het is
belangrijk voor hun algemene ontwikkeling maar ook voor specifieke leerdoelen, zoals het lezen
/ verzamelen van achtergrondinformatie. Voor middelbare scholieren is de bibliotheek
onmisbaar bij het lezen voor hun lijst.

Een ernstige aantasting, omdat de bibliotheek belangrijk is voor alle volwassenen en al helemaal
voor mensen met een laag inkomen. Je kunt de bibliotheek als ontmoetingspunt gebruiken. Je
kunt er kranten en tijdschriften lezen, boeken lenen en je kunt je op velerlei wijze laten bijstaan.
Dit geldt in het bijzonder voor een groep die speciale aandacht nodig heeft en blijft hebben. Voor
laaggeletterden en “nieuwkomers” die ondersteuning nodig hebben bij het lezen en spreken
biedt de bibliotheek de noodzakelijke ruimte en ondersteuning.

Een ernstige aantasting, ook voor ouderen, voor wie de bibliotheek een belangrijke waarde
betekent als ontmoetingsplaats. Denk dan in het bijzonder aan de mensen op leeftijd met een
beperking zoals die bijvoorbeeld in ’t Kampje of nabije omgeving wonen. Ook voor hen is deze
voorziening een belangrijke ontmoetingsplek. Waar moeten de voorlezende oma’s heen? Waar
kan die ongedwongen ontmoeting tussen ouderen en jonge kinderen dan plaatsvinden?

Een centrale bibliotheek op afstand, zoals in het krantenartikel wordt gesuggereerd, betekent
dat voor velen de bibliotheek niet meer laagdrempelig is. Ook zal de bibliotheek voor velen
helemaal niet meer bereikbaar zijn.  De digitale weg, waarvan dikwijls wordt verondersteld dat
die makkelijk toegankelijk is, is dat niet voor iedereen. Ook hierbij heeft de bibliotheek in Loenen
een belangrijke ondersteunende functie.

Wij maken ernstig bezwaar tegen sluiting van de bibliotheek in ’t Kampje. Wij vertróuwen erop
dat u ons bezwaar meeneemt tijdens de komende behandeling van de vastgoednota en de
daaropvolgende begrotingsraad.

Met vriendelijke groet,

 




