Inspreekrede MFA Maarn, Avond van de Raad, Utrechtse Heuvelrug, 20 mei 2019
Geachte voorzitter, beste raadsleden,
Ik spreek namens 1000 mensen. Deze mensen hebben hun handtekening gezet
omdat ze de bibliotheek in het huidige dorpshuis en toekomstige MFA willen
behouden.
U bent als raadslid er vast van op de hoogte dat 30 procent van de inwoners van
Maarn lid is van de bieb. Ik herhaal, 30 procent van de inwoners uit Maarn ontmoet
elkaar in het dorpshuis, omdat ze naar de bieb komen.
De bieb is daarmee het meest verbindende element in de MFA, zeg maar het
kloppend hart, maar de paradox is dat onder druk van de bezuinigingen, in het
voorliggende raadsbesluit de bibliotheek niet expliciet genoemd wordt als een uit te
werken onderdeel van de MFA. Dit toont ons inziens aan dat er geen echte ambitie is
om een goede ontmoetingsplek te realiseren voor Maarn; de bezuinigingsdrift
overheerst.
Een bibliotheek is een nutsvoorziening, zie het als stroom en water voor de geest. De
bieb draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ik kan als rector niet genoeg het
belang onderstrepen van het maken van leeskilometers. Het verband tussen meer
lezen, en dus beter begrijpend lezen en een hoger opleidingsniveau is
wetenschappelijk aangetoond. Een nabije bieb is daarvoor onontbeerlijk omdat het
tegenwoordig niet makkelijk is om de jeugd aan het lezen te houden. Maar niet
alleen onze jongeren hebben een bieb nodig. Onze bibliotheek helpt ook bij het in
stand houden van de vitaliteit van onze ouderen, het culturele aanbod van de
gemeente, het tegengaan van laaggeletterdheid en het bevorderen van de sociale
samenhang.
Om deze redenen hebben we in Nederland een wet opgesteld, de wet openbare
bibliotheken. De WSob stelt dat iedere inwoner in Nederland toegang heeft tot
informatie en gebruik kan maken van de fysieke en digitale diensten van een
openbare bibliotheek.
Ik verwacht van u als raadslid dat u scherp toeziet op de naleving van deze
belangrijke wet binnen onze gemeente en er voor zorgt dat met name onze jeugd en
kwetsbare ouderen ook toegang blijven houden tot een bibliotheek. Het zal duidelijk
zijn dat het niet opnemen van een bieb in de MFA deze toegang belemmert.
Overigens is inmiddels geopperd dat alle ZOUT locaties wel open mogen blijven,
zolang ZOUT de bezuiniging van 110.000 euro maar realiseert. Aan een kapot
bezuinigde bieb in de toekomstige MFA hebben we niets. Net zoals we aan een bieb
gevestigd in de aula van de twee scholen, zoals Chantal Broekhuis opperde, niets
hebben. Scholen zijn immers in verband met de veiligheid geen openbaar
toegankelijke ruimten. Ik doe dan ook een klemmend beroep op u om de
voorgestelde ombuigingen op de bibliotheken te schrappen.

Samenvattend verwachten wij van u als raadslid drie dingen:
1. Wij verwachten dat u als raadslid echt luistert naar de mensen waarvoor u in de
gemeenteraad zit. Ik spreek namens 1000 mensen die zeggen: We willen geen
bezuiniging op de bieb.
2. Wij verwachten dat u als raadslid toeziet op de naleving van de wet op de
Openbare bibliotheken binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
3. Wij verwachten tenslotte dat u erop toeziet dat bij de ontwikkeling van de MFA
Maarn, het meest verbindende element, de bieb, de 250 M2 netto vloeroppervlak
krijgt, zoals vastgelegd in het PenthaRho rapport.
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