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Geachte Raad, College en toehoorders. Mijn naam is Dorine Prinsen en ik ben directeur van de Bibliotheek 
Veldhoven. Ik vertel u graag iets over onze Veldhovense Bibliotheek. Wat we doen, wat we betekenen voor 
de mensen in Veldhoven en wat de gevolgen zijn van het aannemen van de voorliggende programmabegroting, 
waarin opgenomen een bezuiniging tot C 300.000,- in 2024. Indien u als Raad de voorliggende programma
begroting vaststelt en de bibliotheek de komende jaren verder moet bezuinigen dan heeft dat een aantal 
consequenties. Samengevat en op hoofdlijnen zijn dat de volgende:

Leesplezier voor de jeugd
De Bibliotheek Veldhoven is van en voor iedereen, wij 
bieden voor alle leeftijden een breed aanbod aan 
producten, diensten en activiteiten, zo'n 700 per jaar. 
De focus ligt hierbij op de jeugd en onderwijs en 
Veldhovenaren in een kwetsbare positie, zoals laag- 
geletterden, digibeten, anderstaligen en ouderen.

De dienstverlening aan het onderwijs is één van 
de hoofdtaken van de bieb. De lees- en media- 
consulenten vergroten structureel (voor)leesplezier 
en mediawijsheid van de Veldhovense jeugd, zowel 
in de bibliotheek als op de scholen. 100% van de 
Veldhovense leerlingen komt via school in aanraking 
met de bibliotheek.

Dit is geen luxe, maar noodzaak; de leesvaardigheid 
van de Nederlandse jeugd neemt teveel en te snel af 
en we moeten blijven werken aan leesvaardigheid 
en leesplezier. Dat doen we met een team van 4 
professionals, bijna 3 fte. Die kunnen we niet meer in 
dienst houden als de bezuiniging wordt aangenomen 
en daarmee stopt de ondersteuning aan het 
onderwijs, aan het vergroten van het leesplezier 
onder ruim 9.000 Veldhovense jongeren en neemt 
de kans op laaggeletterdheid onder deze groep verder 
toe.

Veldhovenaren in een kwetsbare positie
Het team Sociaal Domein bestaat uit 2 medewerkers, 
samen 1,3 fte en zet zich speciaal in voor de Veldho
venaren in een kwetsbare positie. De Bibliotheek wil 
mensen vaardig maken zodat iedereen in de maat
schappij mee kan komen en mee kan doen.

Samen met de gemeente en maatschappelijke 
organisaties zoals Seniorweb, Cordaad Welzijn 
en SWOVE biedt de bibliotheek onder meer 
computercursussen, het Taalcafé voor anderstaligen, 
bijeenkomsten over dementie, een meedoen
voorziening voor mensen met een minimuminkomen 
en het binnenkort te openen Informatiepunt Digitale 
Overheid.

Als de bezuiniging wordt aangenomen moeten we 
ook afscheid nemen van dit team. Waar moeten 
kwetsbare en niet-digitaal vaardige inwoners dan 
geholpen worden met al hun (digitale) vragen?
Hoe gaat de digitale overheid hen dan bereiken?
Waar ontmoeten en helpen zij elkaar?

Huisvesting
Mogelijk dat een deel van de bezuiniging ingevuld 
kan worden door lagere huisvestingslasten. Dat is ze
ker de moeite waard om te onderzoeken en we willen 
dan ook samen met de gemeente de mogelijkheid om



te verhuizen naar de begane grond van het gemeen
tehuis serieus verkennen. Maar dat onderzoek moet 
nog gestart worden, dus om daar nu al een voorschot 
op te nemen is wel erg voorbarig. En het is natuurlijk 
maar de vraag of daar voldoende ruimte beschikbaar 
is en of de gemeente bereid is tot een lagere huurprijs 
per vierkante meter.

550 bezoekers per dag
Nog een laatste argument tegen de voorgenomen 
bezuiniging: de bibliotheek is een aantrekkelijke plek 
waar alle Veldhovenaren zich welkom voelen om een 
activiteit te bezoeken, te lezen, te studeren of werken 
met bijbehorende faciliteiten en een gevarieerde 
collectie uitleenbare materialen.
De bibliotheek wordt dagelijks gemiddeld bezocht 
door ruim 550 mensen.

Uitlening van fysieke materialen is geen doel meer op 
zich maar een middel bij een leven lang leren.
Ruim 11.000 biebleden lenen jaarlijks in totaal 
425.000 fysieke materialen én 14.000 e-books. Dus 
naast alle activiteiten neemt ook het boek nog een 
stevige positie in.

Indien de voorgestelde bezuiniging wordt aangeno
men zullen we tenslotte onze collectie én de ope
ningstijden fors moeten verminderen. U wilt toch 
geen bibliotheek die alleen halve dagen open is en 
een minimale collectie heeft?
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Enthousiasme en passie
Mocht u twijfelen aan het nut en noodzaak van de 
bibliotheek dan nodig ik u uit om een dag met mij 
mee te lopen.
Dan kunt u met eigen ogen zien met hoeveel enthou
siasme en passie mijn medewerkers zich dagelijks 
inzetten om kinderen enthousiast te maken voor 
lezen en kritisch en bewust om te gaan met online 
media.
Dan ziet u dat de bieb een tweede huiskamer is 
voor jong en oud, om elkaar te ontmoeten, voor een 
praatje, om kennis te delen, of om juist in alle rust te 
kunnen lezen en studeren.
Dat we tijdens een Taalcafé mensen uit wel 
12 verschillende landen en culturen bij elkaar aan 
tafel brengen om de Nederlandse taal en gewoontes 
te leren.
Dat tijdens de Klik & Tik cursus een deelneemster 
vertelt dat haar kleinkinderen supertrots zijn op haar 
omdat ze haar angst en onzekerheid voor de compu
ter heeft overwonnen.

Dagelijks zie ik wat de bibliotheek betekent in het 
leven van zoveel mensen en ik hoop dat u dit ook 
inziet.

En twijfelt u hieraan of bent u nieuwsgierig, dan 
staat mijn deur - net als die van de bibliotheek - 
voor u open!
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Meer informatie

Ontdek uitgebreid wie we zijn, wat we doen en waarom we het doen 
in ons beleidsplan:
www.bibliotheekveldhoven.nl/beleidsplan

Lees over onze diensten en activiteiten van het afgelopen jaar 
in ons jaarverslag:
www.bibliotheekveldhoven.nl/jaarverslag


