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Inleiding:
De LokaleDemocraten hebben de afgelopen week van verschillende kanten vernomen dat er grote zorgen zijn
m.b.t. het open houden c.q. bezuiniging van de bibliotheek en bibliobus Tegelen als gevolg van de nieuwe
bezuinigingsopdracht. Zowel van het bestuur van de stichting Bibliotheek Venlo alsook inwoners uit Tegelen zien
dit met grote vrees tegemoet.
Wij, LokaleDemocraten, maken ons als lokale partij uiteraard ook zorgen over deze bezuinigingen en de gevolgen
voor de toekomst van de leefbaarheid van de dorpscentra. Dit hebben wij al eerder aangekaart! Er is in Tegelen,
net als in Blerick, veel leegstand en bij sluiting van de bibliotheek kan dit verergeren. De sluiting van de Bibliotheek
heeft sociale gevolgen op het gebied van scholing, de algemene ontwikkeling, taalontwikkeling en
burgerparticipatie. Bovendien zou bij sluiting alweer een pand op de Kerkstraat in Tegelen leegstaan, alsof er nog
niet genoeg leegstand is! LokaleDemocraten maken zich sterk voor een zoveel mogelijke spreiding van
leesvoorzieningen over de hele Gemeente Venlo.
Op grond van het bovenstaande hebben wij, LokaleDemocraten de volgende vragen:
1.

Is het College het met ons eens dat de bibliotheekvestiging Tegelen open dient te blijven? Zo
ja, op welke wijze denkt zij dit te bewerkstelligen binnen de bestaande en aangekondigde
bezuinigingen? Zo nee, waarom niet?

2.

Denkt het College dat het haalbaar is om in Tegelen de bibliotheek integraal in een andere
voorziening te plaatsen? Zo ja, zijn er al mogelijke kandidaten op het oog? Wanneer dit (nog)
niet mogelijk blijkt, zijn er dan opties voorhanden of dreigt dan sluiting?

3.

Is het College bereid om mogelijke sluiting van de bibliotheek Tegelen te voorkomen? Zo ja,
welke actie gaat u ondernemen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Fractie LokaleDemocraten.
Frans Schatorjé (tel. 06-53519372)
Miriam Linders-Duckers (tel. 06-23878820), Duran Yildiz, Pierre Janssen,

