
  Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 
 
          
 
Het Dorpsplatform heeft op 20 december 2016 een gesprek gehad met de Directie van de Bibliotheek Het 
Groene Hart over de vestiging in Zegveld. 
 
Aanwezig:  
Mirjam van den Bremen (directeur) en Jantine Jansen (manager publieke dienstverlening) van de Bibliotheek 
Het Groene Hart  
Corry Vink en Piet Brak van Dorpsplatform Zegveld 
 
Vooraf had het Dorpsplatform 11 vragen genoteerd als leidraad voor het gesprek. Het is een open en informatief 
gesprek geworden. Onze vragen lagen niet op tafel. De vragen zijn hierna gebruikt als kapstok voor het 
gespreksverslag 

 
 Aantal bezoekers en uitleningen 
Uit de jaarverslagen over 2014 en 2015 blijkt dat de Zegveldse vestiging goed scoort in aantal leden, bezoeken 
en uitleningen. 
Het aantal bezoekers en uitleningen in Zegveld bleef t/m 2015 redelijk stabiel, maar neemt nu af. Dat is ook het 
beeld in de andere vestigingen. De cijfers voor 2016 zijn nog niet bekend. 

 
Voortbestaan vestiging Zegveld 
Het beleid van bestuur en directie is gericht op het voortbestaan van de vestigingen in de dorpen Harmelen, 
Kamerik en Zegveld. De bibliotheek als geheel moet bezuinigen, want de gemeentelijke subsidie is niet 
geïndexeerd en daalt zelfs licht, terwijl personeel- en huisvestingkosten stijgen. De bezuinigingen drukken ook 
op de vestiging in Zegveld. Bestuur en directie zoeken daarom naar nieuwe wegen en nieuwe functies om het 
voor de inwoners van de dorpen aantrekkelijker te maken naar de bibliotheek te komen. Het zal duidelijk zijn dat 
in Zegveld niet het serviceniveau en het fysieke boekenbezit van de bibliotheek in Woerden gerealiseerd kan 
worden, maar het is de bedoeling dat de vestiging in Zegveld een volwaardige vestiging blijft. Lezers uit Zegveld 
kunnen bij de vestiging in Zegveld elk boek uit Woerden lenen via het (digitale) bestelsysteem. En als het boek 
in Woerden niet beschikbaar is komt het uit een andere bibliotheek in de Provincie Utrecht. 
 
Vrijwilligers 
We hebben tijdens het gesprek niet naar het aantal vrijwilligers in Zegveld gevraagd. 
Van één van de vrijwilligers hebben we gehoord dat er heden circa 12 actieve vrijwilligers zijn. 
Voor alle vestigingen samen zijn er volgens het jaarverslag 103 vrijwilligers.  

 
Serviceniveau 
Wij hebben aan de directie niet gevraagd of bij de leden en lezers gepeild is welk serviceniveau zij wensen voor 
de Zegveldse vestiging? 
Wij hebben de stellige indruk dat zo’n onderzoek niet is gedaan. 

 
Openingstijden 
De bibliotheek is nu open op dinsdagmiddag en dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdagmiddag. Tot voor 
kort was de bibliotheek ook op donderdagavond open, deze avond is vervallen. Daarvoor in de plaats is de 
middagopenstelling verruimd.  
 
Contributie en leesgeld 
De contributie is in 2 à 3 jaar flink opgetrokken. Er zijn nieuwe soorten abonnementen ingevoerd met 
verschillende tarieven.  
De kernvoorraad aan boeken (dit zijn boeken die doorlopend worden uitgeleend) is volgens mevr. Van den 
Bremen niet verminderd maar zelfs toegenomen. In verhouding tot het aantal leden en uitleningen ligt het aantal 
boeken boven gemiddeld. Deze kernvoorraad wordt bovendien vaker ververst. Er zijn recent vooral boeken uit 
de vaste voorraad (die nauwelijks meer werden gelezen) opgeruimd.  

 



Contacten met de scholen 
Met de Joraïschool worden leeswedstrijden georganiseerd, verder zijn er geen activiteiten. 
Vanuit de Milandschool in De Meije heeft men geïnformeerd naar mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten, 
een concrete uitvoering hiervoor is er nog niet. Deze school valt onder de gemeente Bodegraven, een activiteit 
organiseren vanuit de bibliotheek in Zegveld kan wel, maar dan moet daarvoor uit het schoolbudget betaald 
worden. 
De bibliotheek in Zegveld trekt ook lezers uit Woerdense Verlaat. Met de school in Woerdense Verlaat is geen 
contact. Dat zou wel kunnen, en dan op dezelfde basis als bij de Milandschool. 

 
Plannen voor de Zegveldse vestiging 
De bibliotheekruimte in Zegveld wordt te weinig gebruikt. Slechts 11 uren per week gaat de deur open. Door co-
gebruik zou het aantal uren veel groter kunnen worden, maar wat en hoe? De ruimte zou een functie kunnen 
hebben als ontmoetingsplek voor het dorp. In Harmelen is de bibliotheekruimte open als het dorpshuis open gaat, 
niet voor het uitlenen van boeken (daar zijn vaste uren voor) maar voor sociale activiteiten, een soort 
buurtkamerfunctie dus. Het nieuwe dorpshuis in Harmelen is overigens een ander type gebouw dan Milandhof in 
Zegveld. Het is recent opgezet als een accommodatiegebouw voor een aantal verenigingen en de plaatselijke 
bibliotheek is er gevestigd (het gebouw is een soort van wijkcentrum, buurthuis ofwel dorpshuis). 

 
Activiteiten om het lezen te bevorderen  
In het jaarverslag wordt Zegveld nauwelijks genoemd. Volgens mevrouw Van den Bremen 
zijn er voorleesuren. Vroeger werd dit vermeld in de Berichtgever, nu niet meer. De voorleesuren zijn 1x per 
maand gedurende een aantal maanden achtereen in een periode rond de kinderboekenweek. In de Biblotheek 
wordt hier reclame voor gemaakt. Of dit ook nog op school wordt aangeplakt is niet bekend (vroeger wel). Het 
aantal deelnemende kinderen hieraan is gering. Voor ouders die de kinderen brengen en halen heeft de 
bibliotheek tijdens zo’n voorleesuur weinig of niets te bieden.  
Voor de rest gebeuren er geen andere speciale activiteiten hebben wij begrepen, voorheen waren die er wel. Toen 
de Bibliotheek nog in eigen beheer was kwamen schrijfsters langs zoals Vivian den Hollander en Dagmar Stam. 
En er werden knutselmiddagen georganiseerd zo rond de kinderboekenweek. Dit gebeurt wegens bezuinigingen 
niet meer. 

 
Contacten tussen bestuur/directie en gemeente/gemeenteraad  
Eén van onze vragen was hoe intensief de contacten zijn tussen bibliotheek en gemeente. Aan deze vraag zijn we 
niet toegekomen. De gemeente is de grootste subsidieverstrekker. Van wethouder Stolk hebben we gehoord dat 
Kees de Heer van de gemeente Woerden op ambtelijk niveau de contacten met de bibliotheken onderhoudt. 
 
De bibliotheekvestiging als trefpunt 
Het loopje dat veel inwoners van Zegveld jarenlang hadden (scholieren, moeders met kinderen en senioren) naar 
de bibliotheek raakt er langzamerhand uit. Dinsdagmiddag en dinsdagavond waren de topuren, dit neemt af. 
Dinsdagavond kon je vroeger je boete betalen. Dit is nu niet meer. Contant betalen kan ook niet meer. Betalen 
van een boete of voor reserveringen doe je via internet bankieren of door een tegoed te zetten op je 
bibliotheekpasje. Betalen kan alleen tijdens de service-uren (dinsdagmiddag en woensdagmiddag van 15.00 tot 
17.00 uur), lastig als je dan werkt. 
De bibliotheekdirectie weet ons niet te melden hoe het komt dat de belangstelling voor een bezoek aan de  
bibliotheek in Zegveld afneemt, onderzoek is kennelijk niet gedaan. 
Mevrouw Van den Bremen zegt dat ze graag in overleg gaat met het Dorpsplatform om te kijken hoe de 
vestiging in Zegveld meer kan gaan bruisen.  
 
 


