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De Raad van de Gemeente Valkenswaard
t.a.v. de Raadsgriffier
de heer mr. C.J. Dorsman
De Hofnar 15
5554 GA Valkenswaard

Betreft: Sluiting servicepunt bibliotheek

Borkel en Schaft, 1 maart 2010

Geachte heer Dorsman,

Bijgaand doe ik u toekomen een afschrift van een aan het College gericht schrijven, handelend over het sluiten
van het drie jaar geleden opgerichte servicepunt van bibliotheek De Kempen, dat was ondergebracht in het
Dorpshuis in Borkel en Schaft.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u het mogelijk maakt, dat de leden van de Raad kennis kunnen nemen
van de inhoud van dit schrijven.

Met dank voor de te nemen moeite,

Annie Roothans,
secretaris Dorpsraad Borkel en Schaft.

Secretariaat
Mw. A. Roothans - van Son
Dorpsstraat 100
5556 VL Borkel en Schaft
040 206 84 33
dorpsraadbes@yahoo.com
www.dorpsraadbes.nl

'

DORPSRAAd
B

O

R

IC

Aan het College van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenswaard
Postbus 10100
5550 GA Valkenswaard

Betreft: sluiting bibliotheek servicepunt

Borkel en Schaft, 1 maart 2010

Geacht College,
Ongeveer driejaar geleden werd in Borkel en Schaft in het Dorpshuis een zgn. bibliotheekservicepunt ingericht.
In dit servicepunt werden ongeveer drie honderd boeken ondergebracht, die regelmatig werden vervangen
door boeken afkomstig uit de bibliotheek in Valkenswaard. Het servicepunt, dat één uur in de week is
opengesteld, wordt bemenst door drie daartoe opgeleide vrijwilligsters.
De realisatie van dit servicepunt is een van de weinige zaken die voortvloeide uit het in 2006 door de Raad
vastgesteld dorpsontwikkelingsplan.
In januari van dit jaar kregen wij te horen dat de directie van bibliotheek De Kempen besloten heeft het
servicepunt in Borkel en Schaft per 1 april op te heffen. Aangezien deze datum veelal wordt gebruikt om
grappen te presenteren, deden wij navraag over de ernst van dit voornemen. Aangezien wij uit de gegeven
antwoorden moesten opmaken dat de sluiting bittere ernst was, besloten wij als Dorpsraad contact te leggen
met de directie van Bibliotheek De Kempen, er op gericht een ultieme poging te ondernemen het servicepunt
te behouden.
Het voornemen tot het ondernemen van dit initiatief bespraken we kort met de verantwoordelijke wethouder die
de portefeuille welzijn beheert. Ze gaf aan dat de inspanningen haar sympathie hadden en dat er in voorkomend
geval gesproken kon worden over een kleine financiële ondersteuning van de gemeente om het behoud van het
servicepunt zeker te stellen.
Aangemoedigd door deze reactie werkten wij een alternatief uit, waarbij alle voorkomende werkzaamheden
door vrijwilligers uit onze kleine kern zouden worden uitgevoerd, om de additionele kosten zo klein mogelijk te
houden.
O p 25 februari spraken wij met de dames Schellens en Van Hamersveld.
In het gesprek werd ons duidelijk gemaakt, dat de gemeente Valkenswaard bibliotheek De Kempen een zodanig
grote bezuinigingsverplichting heeft o p g e l e g d , dat handhaving van het servicepunt, in welke vorm dan ook,
volstrekt onbespreekbaar is. Men is ook niet bereid alternatieve oplossingen te bespreken of nader in te gaan o p
het geven van enig inzicht in de kosten van verschillende oplossingsrichtingen.
Na het sluiten van het servicepunt kan in de toekomst, aldus de dames, alleen nog in bepaalde gevallen gebruik
worden gemaakt van een boekendienst aan huis. Men was niet bereid de kosten, die hiermee gemoeid zouden
zijn, te vergelijken met het door ons aangeboden alternatief.
Wij krijgen de indruk, dat de directie De Kempen buitengewoon ontevreden is over de ontvangen
bezuinigingsopdracht en er behoefte aan heeft op onverkort duidelijke wijze te laten zien wat de effecten zijn.
Hierbij past uiteraard geen oplossingsmodel in der minne, zo moeten wij concluderen.
Het moge duidelijk zijn, dat wij als Dorpsraad zeker niet blij zijn met de effecten van de door de Raad aan uw
College opgelegde bezuinigingsopdracht.
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Zoals wij al eerder aangaven, hebben wij als Dorpsraad toch al weinig aanleiding o m de vlag uit te steken over
de echte effecten van het vier jaar geleden vastgesteld dorpsontwikkelingsplan. Het verdwijnen van het
bibliotheekservicepunt kwalificeren wij dan ook als een ongewenste tegendraadse ontwikkeling.
O m de Raad inzicht te geven in de effecten van het door hen gevorderde ad-hoc bezuinigingsbeleid in deze,
gaat een afschrift van dit schrijven naar de raadsgriffier.

4et vriendelijke groeten,

/
A. Roothans-van Son
secretaris

F.J.M, van Vonderen
voorzitter

Secretariaat
Mw. A. Roothans - van Son
Dorpsstraat 100
5556 VL Borkel en Schaft
040 206 84 33
dorpsraadbes@yahoo.com
www.dorpsraadbes.nl

