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1. VGBK 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil inspelen op de wensen van de 

gebruikers van onze bibliotheken die in toenemende mate gebruik gaan 

maken van de digitale mogelijkheden. 

 

 

 2. SGP 

 De SGP zet zich in voor Cultuur:   
Behoud van een mobiele of vaste bibliotheekvoorziening in elke kern. 
Kleine kernen met mobiele voorziening zijn nu soms erg mager bedeeld 
en juist daar(door) nemen  bezoekersaantallen af. 

 

3. VVD 

Wij willen een goed en laagdrempelig cultuuraanbod. Het stimuleren en 
betrekken van inwoners bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld in Het 
Cultuurhuis, Concordia en het Arto theater, bibliotheken en 
muziekverenigingen, biedt een breed publiek de mogelijkheid om kennis 
te maken met kunst en cultuur. Jongeren moeten betrokken worden bij 
het beleid en voorzieningen die voor hen bedoeld zijn. 
 

 

4. PVDA 

Taal is het begin van meedoen. Er zijn in Nederland, ook in onze 

gemeente, meer taalarme inwoners dan we denken, of een grote drempel 

ervaren bij de digitale wereld. Tabletcafés zijn er al, maar het gaat verder. Grotere zelfverzekerdheid 

als je zelf een DigiD hebt aangevraagd. Begrijpen hoe het met die verzekeringen zit. Dat klinkt 

eenvoudig, maar er is veel digitale schaamte. Samen met onder andere de bibliotheek willen wij een 

aanval op (digitale) laaggeletterdheid inzetten. Voor iedereen, zodat je niet meer afhankelijk bent van 

anderen om mee te kunnen doen. Dat betekent concreet: • Blijvende inzet voor het Taalhuis van de 

bibliotheek, waar alle vormen van taalles bij elkaar komen. • Mensen, jong en oud, digitaal weerbaar 

en mediawijs maken. • Terugdringen van de taalachterstand met een continuprogramma. 

Als er in je omgeving verenigingen zijn, waar je kan sporten of andere activiteiten kan ondernemen 

dan is het nog fijner wonen. Wij vinden dat goede en voldoende voorzieningen behouden moeten 

worden, ook als ze niet kostendekkend zijn, zodat je dichtbij van kunst, sport of ontspanning kan 

https://krimpenerwaard.vvd.nl/
https://krimpenerwaard.pvda.nl/


genieten. En dat elke kern in ieder geval een eigen ontmoetingsplek heeft, een soort dorpshuiskamer, 

die in vorm en omvang past bij de kern. Dat betekent concreet: Met de bibliotheek in gesprek gaan 

over haar toekomstbestendige plek in onze gemeente. Wat ons betreft dé plek voor lezen, taal, 

mediawijsheid, ondersteuning om weer aan werk te komen en voor bestrijding van laaggeletterdheid. 

 

5. CDA 

De bibliotheek vervult een centrale en veelzijdige rol in de gemeenschap. 

Het belang van de bibliotheek is niet meer alleen om boeken te lenen en 

tijdschriften te zien. Zowel jong als oud maakt er gebruik van en het is 

goed voor de taalontwikkeling van kinderen en statushouders. Het CDA 

staat sympathiek tegenover de bibliotheek en is daarbij voorstander van 

het multifunctionele inzet van de bibliotheekfunctie, zoals het gebruik van 

de bibliotheek als studiefaciliteit voor scholieren. Het multifunctioneel 

inzetten is voor het CDA reden om hiervoor blijvend voldoende financiële 

middelen beschikbaar te stellen. Verder wil het CDA dat de gemeente een betrouwbaar en een loyaal 

subsidiepartner is van de sportverenigingen, muziekverenigingen, bibliotheken, welzijnsstichtingen en 

andere maatschappelijke doelen. 

 

6. ChristenUnie 

De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor goede 
bibliotheekvoorzieningen omdat dit onder meer van belang is voor het 

leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot (digitale) informatie is van belang voor al onze 
inwoners. De ChristenUnie Krimpenerwaard wil de bibliotheek meer en meer inzetten als partner van 
welzijnsstichtingen. Denk hierbij o.a. aan taallessen, hulp bij inburgering, het tegengaan van 
laaggeletterdheid, loketfunctie en ontmoetingspunt. Wij zien een meerwaarde in bibliotheken, zij zijn 
veel meer dan uitleencentrum. 
 

  7. D66 

De bibliotheek is meer dan een stapel boeken. D66 hecht veel waarde 

aan het op passende wijze in stand houden van de bibliotheekfunctie 

voor alle kernen door optimaal gebruik te maken van digitale media. D66 

erkent de waarde die de bibliotheek heeft gekregen als sociale 

ontmoetingsplek. 

 

  8. Pro Krimpenerwaard 

Pro Krimpenerwaard wil uitvoering van bibliotheekwerk op maat in alle 
kernen van de gemeente Krimpenerwaard. Geen bezuiniging. De 
bibliotheek heeft onlangs het Taalhuis Krimpenerwaard geopend. Het 
Taalhuis wordt de plek waar inwoners terecht kunnen die hulp nodig 
hebben bij het aanleren of verbeteren van de Nederlandse taal en/of de 
digitale (basis) vaardigheden.  

 

  9. Lokaal op 1 

In het verkiezingsprogramma van Lokaal op 1 is niets opgenomen over 

de rol of functie van de bibliotheek in de Krimpenerwaard. 
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