Oirschot, 28 mei 2019
Geachte leden van de gemeenteraad,
Als steuncomité “behoud een volwaardige bibliotheek in Oirschot” dank ik u voor dit
spreekrecht. Vanavond stemt u over de toekomst van De Enck en breder: de centrumvisie.
Wat ons betreft maakt een bibliotheek daar een wezenlijk onderdeel van uit.
Iedere dag leer je wel wat. En de bibliotheek is er voor die ontwikkeling van burgers. Voor de
33-jarige Farah uit Afghanistan die de Nederlandse taal wil leren, voor Sam van 7 die moeite
heeft met lezen en voor Toon van 77 die wil leren om digitaal zijn zorgkosten te declareren.
Maar ook voor al die andere burgers uit de gemeente Oirschot die gewoon lekker
ontspannen willen lezen, elkaar ontmoeten en leren van interessante lezingen. En dat kan op
en vanuit een plek die voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig is. Ook voor de burger
met een kleine portemonnee.
Eerder boden wij u een petitie aan waarin ruim 5000 burgers duidelijk maakten dat zij
vierkant achter een eigen volwaardige bieb in Oirschot staan.
Overal in Nederland zijn bibliotheken continue in ontwikkeling om mee te gaan in
maatschappelijke veranderingen zoals digitalisering, veranderende informatieconsumptie,
terugtrekkende overheid en bezuinigingen. In het jaarverslag van Bibliotheek de Kempen
(BdK) heeft u kunnen lezen, dat zij ook in Oirschot hier verder mee aan de slag gaat. Dat doet
zij samen met actieve betrokkenheid van geinteresseerde burgers, maatschappelijke
organisaties en scholen. Ook wij als steuncomité willen hier graag aan meewerken.
Maar geef als gemeenteraad BdK dan ook een faire kans, om met voldoende subsidie -net
zoals vergelijkbare gemeentes- eigentijds bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en
ontplooiing van onze Oirschotse burgers. Bijdragen aan leesbevordering en mediawijsheid
van onze kinderen. Bijdragen aan basisvaardigheden van kwetsbare groepen, zoals
laaggeletterden, Nederlanders met een migratieachtergrond en kinderen met
taalachterstand. Maar ook ouderen die digitaal willen meekunnen. De Farah’s, Sams en
Tonen van Oirschot…. Kortom: de 3.243 leden, en alle andere inwoners van Oirschot.
Uit alle lagen van onze gemeenschap en politieke gezindten kwamen 5000 handtekeningen.
Nog nooit ondertekenden in deze gemeente zó veel burgers een petitie. Een serieus massaal
gegeven signaal. U vertegenwoordigt hen. Dus luister a.u.b. naar uw eigen burgers die net
zoals wij een volwaardige en inspirerende, vernieuwende bibliotheek willen waarin mensen
samenkomen voor hun eigen ontwikkeling en die van een ander… Want iedere dag leer je
wel wat, ook vanavond.
Twee jaar geleden stond ik hier met een zorg over de toekomst van onze bibliotheek. Nu sta
ik hier met in wezen dezelfde zorg. In de discussies rondom de toekomst van De Enck en de
centrumvisie zien wij tot nu toe dat er vooral óver de bibliotheek wordt gesproken. Er
worden allerlei plannen en visies ontwikkeld waar de bibliotheek haar toekomstige plek zou
moeten vinden. Wat ons betreft is het vooral van belang dat er ook mét de bibliotheek en
mét de gebruikers ervan gesproken wordt. Zodat Oirschot een volwaardige bibliotheek
houdt. Zodat we van elkaar kunnen blijven leren.
Namens Steuncomité Bibliotheek Oirschot,
Wilma van Heerebeek

