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Aan de Voorzitter van de Raad
van de gemeente Boxtel.

betreft: 
communicatie sluiten uitleen
bibliotheek Liempde

Boxtel, 16 november 2014

Geachte voorzitter,

Ingevolge artikel 37a van het Reglement van Orde verzoeken wij u vriendelijk om 
onderstaande vragen aan de orde te stellen in de vergadering van 18 november a.s. 
tijdens het “vragenhalfuurtje” (agendanummer 2).

In het kader van behoud en versterking van voorzieningen op het platteland werd 
enkele jaren geleden een uitleenpunt van de bibliotheek geopend aan de Dorpsstraat
in Liempde.

Deze voorziening kon gerealiseerd worden door een eenmalige financiële bijdrage in 
de bouwkosten en een structurele bijdrage (maximaal 10 jaar) in een mogelijk 
negatief exploitatieresultaat vanuit de stichting BOL.

Dankzij de goede ligging - nabij basisschool De Oversteek en een groot aantal 
seniorenwoningen - en de inzet van 9 (!) vrijwilligers, draait het uitleenpunt vanaf het 
begin als een tierelier en is deze voorziening - ruim 350 gebruikers (jeugd en 
volwassenen) maken er gebruik van - niet meer weg te denken uit de 
dorpsgemeenschap: een schoolvoorbeeld van leefbaarheid!

Begin deze maand werd ook BALANS opgeschrikt en verrast door de mededeling 
van de wethouder in de krant, dat besloten was om het uitleenpunt met ingang van 
1 januari 2015 te sluiten. Het was hevig om dit te vernemen. 

Voor onze fractie is het wel frappant dat dit besluit naar buiten komt, kort voor het 
moment, dat onze burgers uitgenodigd worden om via de site 
www.subsidiekeuzes.nl, mee te discussiëren over aangekondigde subsidie 
bezuinigingen. Deze website vinden wij een goede zaak, omdat op deze wijze 
integraal bepaald kan worden, waar het pijn zal gaan doen als gevolg van de 
subsidiekortingen.    

Jammer genoeg heeft over de sluiting van de bieb geen discussie met onze inwoners
plaatsgevonden. Was dat wel gebeurd, dan weten wij wel bijna zeker dat de bieb in 
Liempde was blijven voortbestaan, gelet op de tomeloze inzet van alle vrijwilligers en
het grote draagvlak om juist deze voorziening voor jong tot oud te behouden.

Voor zover onze  informatie reikt heeft over de voorgenomen sluiting geen enkele 
communicatie plaatsgevonden met belanghebbenden c.q. betrokkenen *).



Waarschijnlijk werd er weerstand verwacht en omdat de gemeenteraad "daags 
tevoren" in meerderheid had besloten tot een korting van € 75 mille op de bieb, is 
deze weerstand vanuit Liempde politiek slim omzeilt. BALANS neemt in ieder geval 
afstand van deze handelwijze.

In dit verband hebben wij de volgende vragen:
1. Heeft vooraf over dit collegebesluit de gebruikelijke communicatie met 

betrokkenen c.q. belanghebbenden plaatsgevonden?
2. Waarom heeft U de bezuiniging op de subsidie voor de bieb niet onderdeel 

laten zijn van de integrale bezuinigingsopdracht, waardoor burgers in de 
gelegenheid waren hun mening te geven over een eventuele sluiting van de

 bieb in Liempde?
3. Kunt en wilt u nog iets ondernemen om de bieb in Liempde te behouden?

De aangekondigde sluiting heeft heel wat reuring in Liempde veroorzaakt. Het 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid is er immers op gericht dat - ter 
bevordering van de leefbaarheid - voorzieningen in dorpskernen tenminste in stand 
blijven, zo mogelijk zelfs versterkt dienen te worden. De begrippen "communicatie, 
transparantie en burgerparticipatie", waar eenieder anno 2014 de mond vol van 
heeft, staan hiermee compleet op gespannen voet. Wij vinden het een gemiste kans 
dat de sluiting van de bieb in Liempde niet het normale proces heeft doorlopen, maar
via een achterdeur zijn beslag heeft gekregen.
 

Fractie BALANS:
- Mariëlle van Alphen
- Erica Vos (woordvoerder)
- Wim van der Zanden en 
- Willy van Zuijlen

*) belanghebbenden / betrokkenen:
vrijwilligers, verhuurder ruimte; stichting BOL, schoolbestuur, seniorenraad, KBO, 
gebruikers bieb, dorpsraad i.o., wijkwethouder en wijkberaad. 


