
Weert 15-06-2015 

Bezuinigingen bibliotheek Stramproy. 

Geachte voorzitter 

 

Mijn naam is Bert Lenaers, ik ben oud voorzitter van de bibliotheek in Stramproy en oud bestuurslid 

van de bibliotheek in Weert. 

Ik ben geschrokken toen ik in de krant las over de bezuinigingen voor de bieb in Stramproy. 

In Stramproy is een bibliotheek waar vele jaren aan is gewerkt door veel vrijwilligers.  

Het is een instelling die bovengemiddeld presteert, waar veel gebruik van wordt gemaakt en die 

voorziet in een grote behoefte. 

Door de gemeente wordt dit zomaar weggevaagd zonder een inhoudelijke onderbouwing, even de 

rode potlood hanteren. De gemeente kan ook niet zomaar op de stoel van een directeur/bestuurder 

gaan zitten door te bepalen waar zij op moet bezuinigen. De gemeente bepaalt ook niet het  spelers- 

beleid van de basketbal- of volleybalvereniging terwijl die ook gesubsidieerd worden. 

De bieb in Stramproy kost de inwoner van de gemeente Weert € 2,50 per inwoner. 

In het munttheater wordt € 40 per inwoner geïnvesteerd en dan tel ik nog niet wat de gemeente 

bijdraagt aan de exploitatiekosten (ca € 22) terwijl hiervan gebruik gemaakt door een beperkte groep 

inwoners van Weert. 

Toen ik het begrip “omdenken” in de krant las ben ik meteen naar de bieb gegaan om op te zoeken 

wat dat eigenlijk is. 

Hoe past dit in het “omdenken” . 

• Deconstrueren is van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af 

wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over. 

• Construeren is het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start 

met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.                                                              

Volgens mij wordt daar niet mee bedoeld dat je iets wat goed is zomaar wegbezuinigd. 

Geachte commissieleden, ik hoop dat ik door dit betoog een bijdrage heb kunnen leveren aan uw 

afweging m.b.t. de bezuiniging  van de bieb in Stramproy. 

Bedankt voor uw aandachtig gehoor. 

 Om het belang van het lezen te onderstrepen bied ik aan de voorzitter een boek uit Stramproy aan, ik 

hoef denk ik aan u niet uit te leggen hoe belangrijk lezen is. 

Bert Lenaers 


