Verslag beheersorgaan bibliotheek
& GC Walschap
6 september 2017 – Bib Londerzeel

Aanwezigen: Marie-Louise Borms, Jackie Coeckelberghs, Emiel De Cock (voorzitter),
Edwin De Schepper, Fons Moeyersons, Christine De Smedt, Veerle Langbeen, Arnold
Rottiers, Greet Segers, Mark Van Assche, Gerda Verhulst (schepen), Monique Van den
Eede (afdelingshoofd WVT), Tim Lerno (secretaris)
Verontschuldigd: Stefaan Gunst, Karen Sarens, Kris Moeyersons, Gilberte Aerts,
Maurice Verbelen, Lut Averhals, Bert Carleer, Koen Moeyersons
Afwezigen: Patrick Bogaerts, Bart Van Doren
Volgende vergadering: maandag 2 oktober 2017 om 20u in de bib
Agendapunten waarover advies werd uitgebracht tijdens deze vergadering:
3) Onderzoek naar een mogelijke verhuis van de bib
Dit agendapunt en de bijbehorende visietekst bleek te complex om het onvoorbereid in
detail te bespreken en wordt daarom behandeld tijdens de volgende vergadering. Wel
geeft het beheersorgaan unaniem een voorlopig negatief advies m.b.t. de mogelijke
verhuispiste waarbij de bib zou inkrimpen van 1200 m² naar ca. 600 m².
4) Het voorstel om de personeelsformatie van de bib te wijzigen
Het beheersorgaan betreurt het voorstel om de personeelsformatie van de bib af te
bouwen en vindt een vermindering van het aantal openingsuren, wat hiervan het gevolg
zou zijn, een heel slecht idee. Tevens vraagt het beheersorgaan zich af waarom een
verlaging van de professionaliteit van de bib overwogen wordt, terwijl dit voor de rest
van de organisatie niet het geval is.
Het beheersorgaan geeft unaniem een negatief advies over beide voorgestelde
wijzigingen. Over het voorstel van de bibliothecaris, om de huidige personeelsformatie
grotendeels te behouden, geeft het beheersorgaan unaniem een positief advies.
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01 LONDERLAB: VOORSTELLING EN BEKNOPTE TUSSENTIJDSE EVALUATIE
Tijdens de vergaderingen van vorig jaar werd dit innovatieve project uitvoerig besproken. In maart dit
jaar zijn we eindelijk kunnen starten, dankzij de financiële ondersteuning van CultuurConnect
(Vlaamse overheid), die in 2017 alle kosten voor haar rekening neemt. Voor 2018 wordt, in
samenspraak met CultuurConnect, nog een formule uitgewerkt (bv. leasen of overkopen van het
toestel), die wordt opgenomen in het begrotingsvoorstel van de bib.
LonderLab is een heel breed project waarmee we diverse potentiële doelgroepen kunnen bereiken.
Omdat agendapunten 3 en 4 behoorlijk wat tijd vergen, wordt afgesproken om de demonstratie van de
mogelijkheden die de laser cutter biedt te verplaatsen naar een latere vergadering. Tevens wordt het
project in de loop van oktober nog geëvalueerd i.s.m. CultuurConnect en de 8 andere bibliotheken die
een project uitwerkten rond makerspaces en/of medialabs. Om dubbel werk te vermijden is het
daarom zinvoller om pas daarna het project met het beheersorgaan uitgebreid te evalueren.
Wel wordt tijdens de vergadering kort de opstart van LonderLab geschetst en het verloop tot dusver.
Bij de opening hadden we al meteen heel wat van de doelgroepen die we met LonderLab voor ogen
hebben bereikt. Er waren ruim 40 aanwezigen, waaronder 20 deelnemers die hun eigen laptop
hadden meegebracht: studenten, leerkrachten, ouders met hun kinderen, een gepensioneerde die
graag knutselt,…
Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten op zaterdagnamiddag bereiken we doorgaans 10 tot 15
mensen. Tijdens de zomermaanden lag dit soms wat lager, maar toch nog voldoende hoog om
relevant te zijn. Tijdens het laatste weekend van de zomer hebben we het niet laten doorgaan, omdat
er slechts enkele mensen ingeschreven waren.
Verder zijn er ondertussen al heel wat deelnemers die zelfstandig met het toestel hebben leren
werken en die tijdens de openingsuren van de bib een afspraak maken voor projecten die meer tijd
vergen dan wat op zaterdag mogelijk is. Tijdens de openingsuren kan enkel een zeer minimale
begeleiding geboden worden, wanneer dit nodig zou zijn: de deelnemers moeten zelfstandig met het
toestel en met de software overweg kunnen.
In mei/juni kregen we opvallend veel studenten over de vloer die de laser cutter hebben gebruikt voor
hun eindwerk. Vooral in de richting interieurarchitectuur is dit een zeer populair hulpmiddel voor het
maken van o.m. maquettes. Zowat alle studenten geven aan dat de FabLabs die verbonden zijn aan
hun school of universiteit overbevraagd zijn, waardoor er vaak extreem lange wachtrijen zijn.
Tijdens de zomermaanden werd gericht promotie gemaakt voor LonderLab door dit te koppelen aan
de populaire zoektocht naar de Schat van Vlieg. Bijna 300 kinderen tot 12 jaar trokken samen met
hun ouders ruim een half uur uit om diverse opdrachten te vervullen, waarbij ze tips verzamelden over
de vindplaats van de schat. Deze keer hebben we de schat zelf gemaakt met de laser cutter: een
zelfbouwpakketje dat bestaat uit kleine houten onderdelen, waarmee je de bekende Vlieg kan maken.
In de bijbehorende handleiding werd informatie over LonderLab gegeven. De enveloppes met de
stukjes, die de schattenjagers mee naar huis mochten nemen, werden versierd met twee Vliegstempels, die we met de laser cutter hebben gemaakt.
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Sinds de zomer nemen er opvallend veel ouders met jonge kinderen deel. Alle deelnemers zijn zeer
enthousiast. Doorgaans is er een gezonde mix van nieuwe mensen en mensen die al eerder geweest
zijn.
Door de nogal chaotische opstart (twee dagen voor de opening werd een vervangtoestel geleend,
omdat het bestelde toestel toen nog niet tot in Europa was geraakt!) is het niet gelukt om de scholen
van bij de start mee in dit verhaal te betrekken. Hier wordt de komende maanden nog werk van
gemaakt. Enkele leerkrachten hebben reeds uit eigen beweging de weg naar LonderLab gevonden,
maar tot dusver heeft dit nog niet geleid tot uitgewerkte klasprojecten.
02 LEESVLOT
Tijdens de laatste vergadering van 2016 werd dit nieuwe initiatief van de bib besproken, dat in
september 2017 van start is gegaan. Het Leesvlot bevat een gevarieerde collectie die in de eerste
plaats bedoeld is voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die moeite hebben met lezen of minder graag lezen
(bv. kinderen met dyslexie, leerstoornissen, taalachterstand,…).
Met deze gloednieuwe collectie willen we bij deze doelgroepen het leesplezier aanwakkeren. Je vindt
er zowel verhalen, informatieve boeken, strips als luisterverhalen. Alle materialen staan in een
aantrekkelijk meubel frontaal opgesteld volgens thema, zonder onderscheid tussen fictie en non-fictie.
Lezen moet in de eerste plaats ontspannend zijn en niet inspannend. Een te sterke nadruk op het
technisch lezen is nefast voor het begrijpend lezen en voor het leesplezier. Door in te zetten op
begrijpend lezen en op leesplezier gaat het technisch lezen vanzelf vooruit. De bib is hiervoor een
belangrijke aanvulling op het onderwijs.
Dit project werd deels uitgewerkt door een stagiaire uit het laatste jaar van de graduaatopleiding aan
de bibliotheekschool in Gent. Voor de vormgeving van het meubel werd – uiteraard – gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die LonderLab biedt.
Tijdens de vergadering maakten de leden van het beheersorgaan kennis met ons gloednieuwe
Leesvlot. Ook de bespreking van dit agendapunt werd kort gehouden, om voldoende tijd over te
kunnen houden voor de volgende twee agendapunten.
03 ONDERZOEK NAAR EEN MOGELIJKE VERHUIS VAN DE BIB
Op vraag van het bestuur wordt de mogelijkheid onderzocht om de bib te verhuizen naar het huidige
OCMW-gebouw, nadat de OCMW-administratie wordt geïntegreerd in het administratief centrum.
Tijdens de vergadering werd de impact die deze beleidskeuze op de werking van de toekomstige
bibliotheek zou hebben besproken en werd aan de leden gevraagd om hierover advies te geven.
Om dit debat te kunnen voeren werd door de bibliothecaris een visietekst opgesteld. In deze tekst
worden 8 aspecten van de bibliotheekwerking behandeld, die elk van tegengestelde stellingen
(mogelijke beleidskeuzes) voorzien werden.
Deze visietekst bleek te complex om onvoorbereid in detail te bespreken. Daarom werd afgesproken
om deze via mail te bezorgen, zodat deze daarna tijdens een nieuwe vergadering besproken kan
worden, waarna het beheersorgaan voor elk aspect een gemotiveerd advies kan geven.
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Het beheersorgaan geeft aan dat het zeer belangrijk is dat het hierover een grondig advies kan geven,
alvorens er een beleidsbeslissing wordt genomen. Hiertoe heeft het beheerorgaan voldoende
gegevens nodig over het dossier. Er wordt afgesproken dat de leden via mail bijkomende gegevens
kunnen vragen aan de bibliothecaris. Wel dient er hierbij rekening mee gehouden te worden dat
sommige informatie te gevoelig is om in deze fase van het onderzoek met het beheersorgaan gedeeld
te worden en dat niet alle informatie relevant is om de impact op de werking van de bib te kunnen
inschatten.
De leden staan zeer kritisch tegenover de verhuispiste, waarbij de bib zou inkrimpen van 1200 m²
naar ca. 600 m². Hierbij worden door de leden bedenkingen gemaakt en vragen gesteld:
-

Het AC van het OCMW is te klein .

-

De ruimte van het OCMW-gebouw is niet geschikt als bibliotheek (onvoldoende draagkracht
van de bovenverdieping voor collectie).

-

Er zijn nu al parkeerproblemen van zodra er iets georganiseerd wordt door de
muziekacademie of het OCMW, zelfs bij kleinschalige activiteiten. Er wordt afgesproken om
dit na te vragen bij de muziekacademie.

-

De commerciële ligging van de huidige bib, vlakbij de grote winkels, wordt als laagdrempeliger
gezien: bezoekers combineren hun boodschappen vaak met een bezoek aan de bib. De
ligging van het OCMW-gebouw is te afgelegen.

-

De bibliotheek vult het gat dat er is door het ontbreken van een cultuurzaal in Londerzeel
centrum en vervult een belangrijke ontmoetingsfunctie.

-

De samenwerking met de muziekacademie biedt kansen, maar de polyvalente zaal is nu al
altijd in gebruik. Er wordt afgesproken om dit na te vragen bij de muziekacademie.

-

Waarom een gebouw verbouwen dat niet geschikt is? Waarom geen nieuwbouw?

-

Hoe zwaar weegt de huurprijs van het huidige gebouw op de totale begroting van de
gemeente? Hoe verhoudt deze kostprijs zich t.o.v. een meter nieuw asfalt?

-

Cultuur en lezen moeten inboeten omdat de bibliotheek niet meer verplicht is voor de
gemeente.

-

De activiteiten van de bib zijn heel succesvol en er gebeurt heel veel: LonderSpeel,
ontmoetingsfunctie,… Willen we dat het stijgend aantal bezoekers van de bib terug omlaag
gaat?

-

Kunnen we een open debat voeren over de bibliotheek van de toekomst, waarbij het
beheersorgaan wordt uitgebreid met geïnteresseerde inwoners?

-

Is er een alternatieve bestemming mogelijk voor het AC van het OCMW? Waarom moet de
bib dit gebouw “vullen”?

-

Eigen patrimonium is economisch interessanter dan huren.

Het beheersorgaan geeft unaniem een voorlopig negatief advies m.b.t. de mogelijke verhuispiste
waarbij de bib zou inkrimpen van 1200 m² naar ca. 600 m.
04 HET VOORSTEL OM DE PERSONEELSFORMATIE VAN DE BIB TE WIJZIGEN
Op vraag van het bestuur werd een voorstel uitgewerkt door een stuurgroep waarbij de
personeelsformatie van de gehele gemeentelijke organisatie wordt gewijzigd.
Tijdens de vergadering werd de impact die deze beleidskeuze op de werking van de toekomstige
bibliotheek zou hebben besproken en werd aan de leden gevraagd om hierover advies te geven.
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Het beheersorgaan betreurt het voorstel om de personeelsformatie van de bib af te bouwen en vindt
een vermindering van het aantal openingsuren, wat hiervan het gevolg zou zijn, een heel slecht idee.
Tevens vraagt het beheersorgaan zich af waarom een verlaging van de professionaliteit van de bib
overwogen wordt, terwijl dit voor de rest van de organisatie niet het geval is.
Het beheersorgaan geeft unaniem een negatief advies over beide voorgestelde wijzigingen. Over het
voorstel van de bibliothecaris, om de huidige personeelsformatie grotendeels te behouden, geeft het
beheersorgaan unaniem een positief advies.
05 VARIA EN RONDVRAAG
Er werden geen variapunten besproken.

Emiel De Cock
Voorzitter
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