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Dordrecht, 21 juni 2021 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Het onderwijs en de bibliotheek zijn in Papendrecht onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Samen maken wij ons sterk voor leesbevordering en een positief leesklimaat voor alle 

scholieren in Papendrecht. Dat doen we nu al met beperkte middelen. We willen dat in de 

toekomst blijven doen met nog meer energie en programma’s zodat we structureel 

werken aan leesbevordering en leesplezier, samen met de ouders en het onderwijs. Over 

de noodzaak hiervan hebben wij u al eerder geïnformeerd: 15% van de kinderen verlaat 

het basisonderwijs onvoldoende leesvaardig en dat geldt voor 25% van de leerlingen van 

het voortgezet onderwijs. 

Met de voorliggende plannen van het college staat het bijdragen door de bibliotheek aan 

een positief leesklimaat in Papendrecht nog altijd onder druk. Wanneer de voorgenomen 

bezuiniging op het subsidiebudget van de bibliotheek doorgaat, zullen wij binnen twee 

jaar moeten ingrijpen op de dienstverlening. Als er voor die tijd geen passende oplossing 

komt, blijft er enkel het uitlenen van boeken over in Papendrecht.                                                                                                                                                                          

Wij kunnen dan niet langer samen met het onderwijs en andere organisaties bijdragen 

aan maatschappelijk opgaven als leesbevordering, digivaardigheden, laaggeletterdheid 

en persoonlijke ontwikkeling.   

Via deze link naar YouTube vindt u een sfeerimpressie van de stoepkrijtactie die de 

bibliotheek samen met de basisscholen van Papendrecht hield op 8, 9 en 10 juni. 

Honderden kinderen schreven ‘Red jouw bieb’ op het schoolplein. Ook de leraren 

benadrukken het belang van een goede samenwerking met de bibliotheek.                                                                                           

Wij willen u de energie en eensgezindheid die deze dagen voelbaar was op de 

schoolpleinen in Papendrecht niet onthouden. 

Ook hebben de leerlingen van de basisscholen vlaggenlijnen gemaakt, zoals u kunt zien 

via deze link. Op 10 juni heeft Milou namens de basisscholen in Papendrecht vlaggetjes 

met daarop spreuken voor het behoud van De Bibliotheek AanZet overhandigd aan 

Pieter-Jan den Dekker, voorzitter van de commissie ABZ. De vlaggenlijnen zijn te 

bewonderen in de bibliotheek.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JR2CfPRLErQ
https://raad.papendrecht.nl/actueel/milou_spreekt_in_en_overhandigt_vlaggetjes_/


 

Wij doen nogmaals een dringende oproep om samen met de gemeente en het onderwijs 

te zoeken naar andere financieringsbronnen voor het beoogde resterende 

bezuinigingsbedrag. Zo realiseren we gezamenlijk een positief leesklimaat voor de 

kinderen en hun ouders, en kan een volwaardige bibliotheek in Papendrecht worden 

behouden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevrouw A.T.C.M. Kesseler 

Directeur-bestuurder 


