
Persbericht  

 

Acht gemeenten en nieuwe bibliotheek 
ondertekenen convenant voor kwalitatief goed 
bibliotheeknetwerk  

Per 1 januari 2020 heeft regio West-Brabant West één bibliotheek namelijk Bibliotheek 

West-Brabant. Per die datum fuseren bibliotheek VANnU en bibliotheek Het Markiezaat. 

De acht betrokken gemeenten (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert, 

Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) hebben een convenant getekend met de 

nieuwe bibliotheek  zodat een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio behouden 

blijft. 

 
Convenant is basis voor solide samenwerking 

Vandaag ondertekenden de wethouders van genoemde gemeenten het convenant. De 8 betrokken 

gemeenten en de bibliotheek zien het convenant als een solide basis voor een optimale regionale 

samenwerking. Met het convenant behouden gemeentes flexibiliteit in lokale keuzes. Tevens biedt 

het meer zekerheid over de toekomst van Bibliotheek West-Brabant. Het convenant beschrijft hoe 

gemeentes en bibliotheek gezamenlijk afstemmen en samenwerken.  

 

Toegang en continuïteit van dienstverlening 

Het aangaan van dit convenant zorgt voor het in stand houden van een kwalitatief goed 

bibliotheeknetwerk in de regio. Dat is van belang voor inwoners van de betrokken gemeenten. 

Inwoners hebben zo altijd toegang tot dienstverlening. Zo is in het convenant vastgelegd dat elke 

gemeente een fysiek uitleenpunt houdt.  

 

Voldoende ruimte voor lokale keuzes 

Naast de voordelen van efficiency door de schaalvergroting, is er voor de betrokken gemeentes 

voldoende ruimte voor eigen lokale keuzes. Iedere gemeente die aangesloten is  bij de Bibliotheek 

West-Brabant neemt een basispakket af. Dit basispakket (leesbevordering en bestrijding 

laaggeletterdheid) is onderdeel van het convenant. Extra producten en diensten die een gemeente 

in zijn subsidiebeschikking opneemt zijn deel van het pluspakket. 

 

Voorbereid op de toekomst 

Door de schaalvergroting kan de nieuwe bibliotheek zich nog beter voorbereiden op de uitdagingen 

van de toekomst, zoals verdieping en uitbreiding van de dienstverlening aan inwoners van de 

betrokken gemeenten. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van bibliotheken als plaatsen waar 

ontmoeten en ontdekken centraal staan. En voor de ontwikkeling en invoering van programma’s 

die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid, het stimuleren van leesplezier, 

mediawijsheid en het schoolbibliotheekwerk. 

 

Bij de Bibliotheek West-Brabant werken 90 bibliotheekprofessionals en ruim 200 vrijwilligers, die 

dagelijks vanuit 27 vestigingen en servicepunten, 6 Taalhuizen en ruim 100 scholen voor de 

inwoners klaar staan. 

 

 

Noot voor redactie; niet voor publicatie:  

 

Voor informatie over de lokale keuzes van iedere gemeente, kunt u contact opnemen met: 

 

 

Gemeente Contactpersoon Telefoon Email 

Rucphen Agnes Bogers 06-29556377 a.bogers@rucphen.nl  

Steenbergen Stefanie Couwenberg 0167-54 3352 S.Couwenberg@gemeente-
steenbergen.nl 

Roosendaal Jeroen Steenmeijer  06-11295330 j.steenmeijer@roosendaal.nl 
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Zundert Nienke van Est 06–2883 3778 n.van.est@zundert.nl 

Moerdijk Marjolein Maarsen 0168-373586 marjolein.maarsen@moerdijk.nl   

Bergen op Zoom Erwin Stander 0164-277208 communicatie@bergenopzoom.nl 

Halderberge Marjolein Bömer-
Coppens 

0165-390526 m.bomer@halderberge.nl 

Woensdrecht Robine van Hees  0164 611349 r.van.hees@woensdrecht.nl 

 

 

 

 




