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Door Tineke Linssen (vrijwilliger Taalcafé)

De bibliotheek is allang niet meer die rij boekenkasten met stilteplekken.

De bibliotheek Veldhoven heeft in de afgelopen jaren ingespeeld op talrijke behoeften uit de 
samenleving met nieuwe activiteiten. Bezuinigingen in de cultuursector in Veldhoven werden loyaal 
uitgevoerd., waarbij samengewerkt werd met andere organisaties. Maar men behield wel de koers om 
zo goed als mogelijk was met beperkte middelen haar maatschappelijke rol te blijven invullen en 
laagdrempelig toegankelijk te blijven voor een brede doelgroep. jong, oud en alle inkomensgroepen.

Als je op een willekeurige ochtend, middag of avond binnenloopt (nu met mondkapje) kun je verrast 
worden door kleine groepjes mensen die geanimeerd met elkaar in gesprek zijn. (deelnemers taalcafe). 
Of je ziet ouderen aan de leestafel samen een krant lezen of hulp krijgen bij het digitaal vaardig blijven.
In de jeugdhoek wordt voorlezen aan jonge kinderen en hun ouders. En op weer andere plekken is er 
spreekuur van het digitaalhuis of kan men info krijgen over dementie. S'avonds zijn er 
themabijeenkomsten en taalcafe's. En natuurlijk blijft het uitlenen van boeken nog een belangrijke 
reden voor veel inwoners om de bib te bezoeken.

In het kort wil ik iets vertellen over het Taalcafé vanuit mijn rol als vrijwilliger daar. Het is gestart toen 
veel nieuwe statushouders in Veldhoven kwamen wonen. Naast de taalles konden deelnemers zo 
praktisch oefenen om Nederlands te spreken. Vaak was het taalcafe de enige plek waar ze met 
Nederlanders in contact kwamen. Elkaar ontmoeten en uit het isolement komen was een belangrijke 
nevendoelstelling. De samenstelling van deelnemers veranderde wel. Ook steeds meer expats of nog 
meer de partners van expats of partners die met Nederlanders waren getrouwd, bezochten het 
Taalcafé . De hele wereld zit met elkaar om tafel in de biiotheek. Meer dan 70 nationaliteiten.

Maar na deze inleiding kom ik tot de kern van mijn inspreken: de plannen voor de verhuizing naar de 
benedenverdieping in het gemeentehuis. Persoonlijk ben ik erg enthousiast hierover. Een mooie 
centrale plek voor de bibliotheek. En het gemeentehuis wordt zo naast werkplek van ambtenaren ook 
een soort 'gemeente-huis-kamer', waar spontane inloop en ontmoeten van inwoners mogelijk wordt.

Maar ik wil twee kanttekeningen maken. De voorwaarden bij deze verhuizing moeten wel kloppen om 
de activiteiten van de bibliotheek zoals het taalcafe te behouden.

1. De vierkante neters en 2. De financiële middelen

ad 1. Om alle functies en activiteiten van de huidige bibliotheek door te laten gaan, moet er wel 
voldoende en geschikte ruimten zijn. Dus niet allen maar boekenkasten en een werkplek voor 
medewerkers, maar juist ook plek voor die maatschappelijke functie. Een plek om groepjes en groepen 
te ontvangen, zoals het taalcafe of instructieruimten. Ik denk dat er oplossingen zijn in met medegebruik 
van ruimtes zoals bv 'de verdieping' of de gang naast de foyer.



ad. 2. En natuurlijk moet de bibliotheek voldoende budget hebben om met een kerngroep professional 
alle activiteiten in te vullen samen met veel vrijwilligers. Opnieuw een bezuiniging zou een nekslag 
kunnen zijn voor die maatschappelijke initiatieven waar ze zo goed in zijn en veel Veldhovense inwoners 
bereiken.

Dus eindig ik met de oproep aan de raad van Veldhoven om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de 
bibliotheek behouden blijven in het belang van veel Veldhovense inwoners. En dat straks allemaal op 
een mooie nieuwe plek in (letterlijk en figuurlijk) het HART van Veldhoven.

Dank u wel.


