Kort verslag bijeenkomst Bibliotheek op 19 jan 2015
Aanwezigen: zie bijlage
1. Opening en doel van de bijeenkomst
Pieter Geerts, voorzitter van de Dorpsraad, heet de aanwezigen welkom en legt het doel van de bijeenkomst uit:
het vaststellen van de huidige stand van zaken, zodat we allemaal hetzelfde beeld hebben; brainstormen over
een plan van aanpak; en het mogelijk vormen van een werkgroep die zich de komende tijd hard gaat maken voor
het behoud van een bibliotheekvoorziening in Chaam.

2. Voorstelronde aanwezigen.
De aanwezigen zijn merendeels vertegenwoordigers van organisaties of instellingen, zoals de KBO, Theek 5, de
Driesprong, Beekdal, Peuterspeelzaal PUUR, Actieve Vrouwen Chaam, de Dorpsraad en verschillende leesclubs.
Daarnaast zijn een aantal betrokken lezers en schrijvers/dichters aanwezig.

3. Terugblik, evaluatie en stand van zaken
Pieter geeft een terugblik op het proces waarna we gezamenlijk de huidige stand van zaken bespreken, zoals
vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 13 nov 2014. Daar is besloten dat:
-
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Er vanaf 1 jan 2016 30.000 euro subsidie beschikbaar wordt gesteld voor een
leesbevorderingsprogramma op de scholen.
Dat er bovendien 15.000 euro extra aan subsidie beschikbaar is voor 3 uitgiftepunten in de drie kernen
Chaam, Alphen en Galder.
Mocht er medio 2015 ruimte worden gevonden voor financiering dan kan de bibliotheek open blijven per
1 jan 2016. Deze ruimte zou gevonden moeten worden door bezuinigingen die het gevolg zouden zijn
van de fusie. Maar dit is allesbehalve zeker.
Standpunten / Hoe verder

Alle aanwezigen en hun achterban maken op één of andere manier actief gebruik van de bibliotheek. Zij hebben
er belang bij dat de bieb blijft, en zouden het betreuren als deze voorziening gaat verdwijnen. Men vindt het
echter ook zinvol om de komende tijd vast naar alternatieven te kijken, mocht er geen extra geld beschikbaar
komen. We brainstormen over argumenten om de gemeente te overtuigen en om mogelijke strategieën om dit te
onderbouwen:
Argumenten:
-

Hoezo geen kerntaak van de gemeente? En Citta Slow dan? Er zijn nu ongeveer 1000 leden op 4000
inwoners. Omdat de jeugd gratis is, zijn er maar ongeveer 300 betalende leden.
Kosten na opheffing bieb kunnen tegenvallen (mogelijke frictie kosten, huur derving Taxandria, bijdrage
aan andere bibliotheken (bv Baarle Nassau)
Kapitaal vernietiging: Na al die jaren van opbouw en investeren is stoppen kapitaalvernietiging. Wat
gebeurt er met het gebouw?

Mogelijke strategieën:
-

-

Draagvlak creeëren onder de bevolking en meer leden werven onder onze achterban (leden actie bij
Actieve Vrouwen Chaam, ouders van jeugdleden stimuleren om lid te worden en/of een bijdrage te
leveren omdat hun kind gratis lid is, KBO 23 februari themaochtend met bezoek aan de bieb, leden
werven op school,
Draagvlak creeëren bij de politieke partijen (Theek 5 gaat alle politieke partijen uitnodigen om in de bieb
te komen)
Onderbrengen van andere instanties bij de bieb (VVV, horica)
Rekening houden met ontwikkelingen op het leesvlak: bv de opkomst van de e-reader
Financieel plaatje maken van de extra kosten
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-

6.

Meer activiteiten in de bibliotheek organiseren en ook de activiteiten die er al zijn veel meer in de
publiciteit brengen. De bieb moet zich meer manifesteren!
De middenstand erbij betrekken omdat die er belang bij hebben dat de lezers van de bieb hier winkelen
en niet in Baarle Nassau of Breda.
Afspraken en rondvraag

Er is een werkgroep gevormd die zich de komende tijd in zal zetten voor het behoud van de bibliotheek in Chaam,
maar die tegelijkertijd zal nadenken over alternatieven voor het geval de subsidie niet vrijgemaakt gaat worden.
De werkgroep bestaat in ieder geval uit Ria Loomans (Dorpsraad/Leesclub), Ad Coenraads (voorzitter KBO),
Frans Brocatus (schrijver/dichter), Ilse van Teeffelen (zeer betrokken lezer), een vertegenwoordiger van de
Driesprong en eentje van Beekdal, en Marianne Nugteren (Dorpsraad). Voorstel is om een pakkende naam te
vinden voor de werkgroep.
Ondergetekende zal mbv data prikker een afspraak proberen te regelen voor een eerste bijeenkomst in het SKAC
gebouw.

Chaam, 21 januari 2015. Marianne Nugteren
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Aanwezigen op bijeenkomst bibliotheek 19 januari 2015 in het SKAC
NAAM

ADRES

EMAIL ADRES

Ilse van Teeffelen
Josje Voss
Rianne Lambregts
Els Bluekens
Karin Spiering
Sandra Hendriks
Pien Storm van
Leeuwen
Esther de Wit
Martine Knapen
Marianne Nugteren
Jan Meesters
Ria Loomans
Pieter Geerts
Yvonne van Amsterdam
Ad Coenraads
Elly de Swart
Frans A. Brocatus
Peter vd Heijkant

Beckershagen 22
Vogelenzang 10
Blokkenweide 35
Kerkstraat 1
Meerleseweg 6
Meierijstraat 2
Legstraat

ilse-leo@hetnet.nl
tokje@planet.nl
riannelambregts@hetnet.nl

Pcb het Beekdal, Bredaseweg 55A
Zwanendries 36
Beckershagen 9
Beckershagen 7
Vianenstraat 14
Kapelstraat 19
Kapelweg 6
Kleistraat 1
Beckershagen 3
Dorpsstraat 65
Gilzeweg 12

Esther.dewit@pcpamiddenbrabant.nl
martineknapen@hotmail.nl
secretaris@dorpsraadchaam.nl
jcmmeesters@gmail.com
riamloomans@kpnmail.nl

spiering.ka@gmail.com
chaam@puur-kinderopvang.nl
pien@trajart.nl

voorzitter@dorpsraadchaam.nl
y.vanamsterdam@gmail.com
jac.coenraads@hetnet.nl
ellydeswart@yahoo.com
brocangus.arte@planet.nl
p.vandenheijkant@theek5.nl

Belangstellenden die verhinderd waren en op de hoogte willen blijven:
Ruud Ringers, Dassemussestraat 2,

r.ringers@hetnet.nl

Ria Gooijers

jacenriagooijers@gmail.com
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