
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 
 
 
INDIENING 
 
Steller vragen:  Mevr. A.M.C.E. Stam, VVD 
 
Datum: 30 december 2014 
 
Onderwerp: Toekomst Bibliotheek Heemstede – Fase 2 
 
 
Wijze van beantwoording: 
 
X schriftelijk uiterlijk 11 januari 2015 
0 mondeling 
 0 in commissievergadering 
 0 in raadsvergadering 
 
 
VRAAG 
VVD Heemstede reageert op het rapport Project De Verbeelding -- Toekomstscenario Bibliotheek 
Heemstede. Uitgangspunt voor het Project de Verbeelding zou een groeimodel zijn dat KLEIN en 
VRAAGgericht begint. De kerntaken van de bibliotheek (nb. informatie en kennis tbs, educatie, 
leesbevordering en literatuur kennis, ontmoetingen en debatten organiseren en kennismaken met 
kunst en cultuur) zouden worden geïntegreerd met andere welzijnszinstellingen. Er worden in het 
conceptrapport vijf prioriteitspartijen genoemd (Bibliotheek ZK; Stichting WOH; Stichting Casca; 
RIBW/KAM; Stichting Hartekamp en Stichting ROADS).  
 
1) Al eerder heeft de VVD aangegeven ook in de verkennende fase commerciële partijen (naast 

Boekhandel Blokker) uit te nodigen om mee te denken over mogelijke invulling: waarom is dit niet 
gedaan?  

2) Waarom is de toekomstvisie slechts op een centrale locatie gericht waarbij een ruimte wordt 
beoogd die vele malen groter is dan momenteel voor de bibliotheek beschikbaar is? Waar blijft een 
multifunctionele invulling en ook de digitale aanpak, en, hoe zouden zich bij deze beoogde aanpak 
de noodzakelijke ruimte- en mogelijke kostenbesparingen kunnen voordoen?  

3) Waar is in de uitwerking terug te vinden dat de kerntaken van de bibliotheek, conform de 
decentralisatie doelstellingen, ook in de wijken worden ondergebracht? Wat heeft een oudere die 
moeilijk ter been is aan een centraal kolos als zij of hij dit niet binnen loop of fietsafstand van de 
kerntaken van de bibliotheek gebruik kan maken? 

4) Waarom lijkt deze Verbeelding op een groter, centraler organisatiemodel dat haaks staat op de 
door de COM SAM meegegeven uitgangspunten?  

 
 
ANTWOORD 
 
datum: 9 januari 2015 
 
portefeuillehouder: wethouder Kuiper 
 
antwoord: 
 

1:  de commerciële partijen zijn wel degelijk geraadpleegd maar hebben laten weten pas verder 

te willen spreken als bekend is om welke locatie het gaat. Wel worden deze partijen gevoed 

met informatie, zodat zij voldoende betrokken blijven bij het proces en niet afhaken. 

 



2, 3 en 4:. In eerdere vergaderingen van de Commissie Samenleving zijn de benoemde aspecten als 

centrale locatie, bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en samenwerking met 

(maatschappelijke) partners aan de orde geweest. Met het nu voorliggende voorstel wordt 

uitvoering geven aan eerdere zienswijzen die door de commissie Samenleving zijn afgegeven.  

 

Het overleg met de andere instellingen zoals vermeld in de laatste rapportage van Twijnstra 

Gudde heeft veel meer tijd gekost als eerder ingeschat. Ook daar speelt uiteraard de vraag om 

welke locatie(s) het kan gaan, maar die discussie is conform de wens van de raad buiten beeld 

gehouden. Eerst wordt de vraag in beeld gebracht. Dat is nu verwerkt in het voorliggende 

rapport. 

De aansluitende vraag over locatie(s) wordt nu van belang, mede omdat die beantwoording van 

groot belang is voor de nog op te maken financiële paragraaf.  
 
 

Tevens treft u de door de wethouder toegezegde inventarisatie van locaties binnen Heemstede waar, 

vanuit de gemeente ondersteunde culturele en op ontmoeting gerichte, activiteiten plaatsvinden in het 

onderstaande overzicht aan. 
  
 
OBJECT ADRES FUNCTIE 

BIBLIOTHEEK JULIANAPLEIN 1 BIBLIOTHEEK 

HET OUDE SLOT IR. LELYLAAN 2-6 CULTUREEL CENTRUM 

CASCA HERENWEG 96 

 
GLIPPERWEG 57 

 

MOLENWERFSLAAN 11 

CULTUREEL CENTRUM DE LUIFEL 

 
DE PINCEHOF 

 
DE MOLENWERF (HET HONK) 

 

OUDE KERK WILHELMINAPLEIN CULTURELE VOORSTELLINGEN 

DE PAUWENHOF ACHTERWEG 19 SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM 

WELZIJN OUDEREN 

HEEMSTEDE 

LIEVEN DE KEYLAAN 24 OUDEREN ACTIVITEITEN 
DAGCENTRUM 

STICHTING SHDH OVERIJSSELLAAN 307 ONTMOETINGSGROEP HEEMSTEDE (VOOR 

MENSEN MET EEN BEPERKING) 

MUSICAL EN DANCE CENTER BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 18 ONTMOETING, CULTUUR EN 

VOORSTELLINGEN 

RAADHUIS HEEMSTEDE 

(TENTOONSTELLINGEN EN 

EXPOSITIES)  

RAADHUISPLEIN 1 ONTMOETING, CULTUUR 

 
  
 


