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Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie VVD over Stimuleren
bereikbaarheid bibliotheek voor ouderen.
Wijchen, 11 juli 2017
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
Uit cijfers van De Bibliotheek Wijchen blijkt dat er geen terugloop is van ouderen boven
de 65 jaar die de bibliotheek bezoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden om het
gebruik van de bibliotheekvoorziening door ouderen in Wijchen te faciliteren. Voor
aanpassingen in de bereikbaarheid zien wij dan ook geen aanleiding.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. Klopt het dat het aantal ouderen boven de 65 dat de bibliotheek bezoekt, afneemt?
Uit de cijfers van De Bibliotheek Wijchen blijkt dat er geen terugloop is van ouderen die
de bibliotheek bezoeken. De cijfers laten eerder een tegenovergestelde trend zien.
2. Er zijn vervoervoorzieningen voor deze doelgroep in het productenboek van de
bibliotheek genoemd, zoals Op Stap. Wordt hiervan gebruik gemaakt?
Ouderen maken gebruik van de Opstapbus om naar 't Mozaïek te gaan. Ongetwijfeld
komen ze ook voor bezoek aan de bibliotheek in 't Mozaïek. Aan ouderen die de
Opstapbus gebruiken, wordt niet gevraagd met welk doel zij naar ’t Mozaïek gaan. Er is
dus geen relatie te leggen tussen het gebruik van de Opstapbus en het
bibliotheekbezoek. De bibliotheek Wijchen biedt overigens ook de voorziening
‘Boekendienst aan huis’ voor ouderen, waarbij boeken thuis worden bezorgd. Hier
maken circa 10 ouderen gebruik van.
3. Indien er sprake is van terugloop, kan de gemeente in overleg met de bibliotheek,
Op Stap c.q. de Buurtbus, en MeerVoormekaar, bekijken of er een oplossing gevonden
kan worden? (We denken aan een wekelijkse speciale busroute waarbij ouderen opgehaald en thuisgebracht worden)?
Er is geen sprake van terugloop. We gaan er daarom vanuit dat de bestaande
voorzieningen voldoende voorzien in een behoefte.
4. Kan het college aangeven wat de behoeftes en de mogelijkheden zijn om een betere
afzetplaats vlak voor de ingang van het Mozaïek te realiseren?
Op dit moment kunnen voertuigen bij de paaltjes voor de ingang stoppen om mensen
af te zetten bij slecht weer. Als we een afzetplaats dichter bij de ingang realiseren
moeten we de paaltjes weghalen. Dit gaat ten koste van de pleinfunctie die we op deze
plek bewust hebben gerealiseerd. Dit staan wij niet voor.
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