LADA en de openbare bibliotheek Niedorp Trambaan.
Op 21 november was LADA aanwezig op de verkiezingsmarkt in de bibliotheek Niedorp aan de Trambaan Tijdens deze markt was er tevens gelegenheid een rondgang te maken in en om het gebouw. Er
wordt volop gewerkt. De gemeentelijke balie zal vanaf 1 januari in de bibliotheek zijn. Ook de Rabobank zal een aanzienlijk deel van de ruimte in gebruik gaan nemen. De gemeente heeft hiervoor recent een tweejarig contract afgesloten. Het gevolg van deze verandering is dat de ruimte met bestemming bibliotheek aanzienlijk zal worden beperkt. Het bestand wordt verkleind en ook de loop- en
zitruimte neemt aanzienlijk af.
Dat overheidsbudgetten teruglopen begrijpt ook LADA. Meedenken, hoe verder, zien wij ook als onze
verantwoordelijkheid. Wij nodigen ook burgers uit hierin een rol te spelen.
LADA is ongelukkig met de nu ingezette weg. De bibliotheek heeft in Niedorp meerdere functies.
Als laagdrempelige instelling heeft de bieb een ontwikkelingsfunctie. Daarnaast kan de bieb een netwerkpartner zijn. Een plek van waar uit burgerparticipatie en sociale cohesie worden bevorderd. Belangrijke elementen voor de toekomst, extra belangrijk nu het gemeentehuis als beschikbare plaats
voor lokale ontmoetingen gaat verdwijnen en nog steeds onduidelijk is of de brede school deze functie
kan en wil overnemen.

PLAN LADA
BIBLIOTHEEK VERDER ALS MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW??
LADA is van mening dat de bibliotheek zich moet ontwikkelen tot een multifunctioneel gebouw waarin
naast de traditionele bibliotheekfunctie ook ruimte is voor de vestiging van een vrijwilligerscentrale,
een plek voor verenigingen en organisaties om te kunnen overleggen. Het gebouw staat er reeds en is
voorzien van internet en werkplekken. Tegen een minimum aan meerkosten wordt de bibliotheek zo
het levende hart van de lokale gemeenschap. Nodig, zeker nu. De openingstijden die nagestreefd
worden liggen van 10.00 uur tot 22.00 uur, 5 dagen per week, zaterdag’s tot 12 uur.
KIJK MEE,
DENK MEE IN MOGELIJKE OPLOSSINGEN.
SAMEN DENKEN EN SAMEN WERKEN AAN LEEFBARE KERNEN IN HOLLANDS KROON
LADA LUISTERT
Alle suggesties zullen we publiceren.
De bibliotheek hoort bij de gemeente.
De gemeente hoort bij de gemeenschap,
dat bent U
Daarom verwachten we dat u zult meedenken en zelfs meebeslissen,
zeker over uw eigen woonkern.
(Mede) verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en dat van uw lokale medebewoners.
samen aan het werk, samen sterk
met LADA schouder aan schouder
met LADA geen kloof tussen burger en bestuur
LADA durft macht en middelen te delen
LADA geeft de burger dat vertrouwen
Geef ook LADA het vertrouwen

STEM LOKAAL
STEM LADA LIJST 13
Alvast bedankt.

