
Schriftelijke vragen T.W. Schipper (SP) over de bibliotheek Vleuten 

Nadat de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 in 2011 hadden ingestemd met het 

‘Moderniseringsplan Utrechtse Bibliotheken’ en daarmee met de halvering van de collectie en het 

onbemenst maken van de bibliotheek in Vleuten, zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen de 

wethouder en het actiecomité ‘Bieb voor de Buurt’ over de invulling van de bezuinigingsmaatregel. 

Eén van de afspraken die daaruit voortkwam was dat er een half jaar na invoering van de 

maatregelen een evaluatie zou volgen met het actiecomité. Die afspraak is tot op heden niet 

opgevolgd. 

Tijdens de commissiebehandeling van de portefeuille van wethouder Kreijkamp over de begroting 

2014 bleek dat de bezoekers- en uitleencijfers van de bibliotheek in Vleuten respectievelijk met 7% 

en 40% zijn gedaald tussen oktober 2012 en oktober 2013. Ook bleek dat de met de halvering 

vrijgevallen ruimte nog altijd niet is ingevuld, maar dat de gemeente nog altijd gewoon wel de huur 

betaalt. De SP is niet verbaasd over deze ontwikkeling, gezien de grote lege plekken in de 

boekenkasten, wel zeer verontrust. De cijfers lijken een bevestiging van onze voorspelling destijds 

dat er met de maatregelen een sterfhuis gecreëerd zou worden. 

 

        

Onze vragen: 

1. Deelt het college de verontrusting van de SP over de ontwikkeling van de bezoekerscijfers en 

vooral de uitleencijfers van de Bieb in Vleuten? 

2. In welke leeftijdscategorie(ën) doet zich deze daling van de cijfers het sterkst voor? 

3. Wat zijn volgens het college de oorzaken van deze scherpe daling van de uitleencijfers   

4. Zijn er inderdaad niet meer boeken beschikbaar, of zijn de lege plekken een gevolg van 

instructies over de wijze van etaleren, zoals een van de leden van het actiecomité te horen 

kreeg van een medewerker in de bieb?  

5. Is het college het met de SP eens dat de levensvatbaarheid van de bieb, bij voortzetting van 

deze trend, snel achteruitgaat? 

6. Wat denkt het college te gaan doen om deze ontwikkeling te keren? 

7. Waarom is er nooit gevolg gegeven aan de afspraak met het actiecomité om een half jaar na 

invoering van de maatregelen een evaluatie te doen en gaat het college deze afspraak alsnog 

gestand doen? 

8. Zo nee, waarom niet? 

T.W. Schipper (SP) 

 


