Wegbezuinigen van bibliotheek in ’s-Gravenpolder
ondanks honderden proteststemmen nog niet
definitief van tafel

Burgemeester Gerben Dijksterhuis (l) neemt de dikke ordner met ingevulde
enquêteformulieren over de voorgenomen sluiting van de bibliotheek en het
Vrijwilligershuis in ontvangst van Gert-Jan van Riet en Jan Paauwe van de
dorpsraad. © Joeri Wisse
’S-GRAVENPOLDER - De helft van de bibliotheekbezoekers uit ’s-Gravenpolder
zegt het lidmaatschap op als de vestiging in hun dorp wordt wegbezuinigd. Dat
blijkt uit een enquête, gehouden door de dorpsraad. Een ruime meerderheid
van de respondenten is bereid om meer te betalen om de vestiging open te
houden.
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De ingevulde vragenlijsten zijn samen met de 212 handtekeningen tegen de
voorgenomen sluiting van de bibliotheek vandaag overhandigd aan burgemeester
Gerben Dijksterhuis van Borsele. Dorpsraadvoorzitter Gert-Jan van Riet noemt de
uitslag overweldigend en ziet het als een teken van verbondenheid van de inwoners
met de bibliotheek en het Vrijwilligershuis. ,,De mensen geven echt aan: dit kán
eigenlijk niet.”

Waar blijven de cijfers?
Van Riet zei tegen Dijksterhuis alle begrip te hebben voor het feit dat Borsele moet
bezuinigen. ,,Wij willen ook voorstellen kunnen doen om dat financiële gat in de
gemeentebegroting te dichten.” Maar dat wordt volgens hem bemoeilijkt omdat de
gemeente, twee maanden na de bekendmaking van de bezuinigingsplannen, nog
steeds geen cijfermatige onderbouwing van het sluiten van de voorzieningen in ’sGravenpolder heeft verstrekt.
Onlangs heeft Borsele besloten de voorgestelde bezuinigingen in de ijskast te zetten.
De gemeenteraad gaat zich eerst bezinnen op wat zij als haar kerntaken ziet.
Mogelijk kunnen daar grotere besparingen uit rollen. Dijksterhuis verwacht dat de
gemeenteraad in januari klaar is. ,,Voorlopig hoeft de bibliotheek en het
vrijwilligershuis dus niet te sluiten, maar het wordt wel onderdeel van de discussie als
straks echt alles op tafel komt.” Garanties dat de raad de voorzieningen in ’sGravenpolder daarbij ontziet, kan Dijksterhuis niet te geven.

Een deel van de uitkomsten van de enquête. Maar weinig mensen zijn bereid om
naar de bibliotheek in Heinkenszand te gaan als die in 's-Gravenpolder de deuren
zou sluiten. © Dorpsraad 's-Gravenpolder

