Advies Cultuurraad – 09/12/2017
Betreft: Advies Nieuwe bibliotheek

Naar aanleiding van de openbare infovergadering op 18/09/2017 en op basis van de presentatie van burgemeester
Agnes Lannoo en schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe naar de GRC op 21/09/2017 wenst de Cultuurraad het
volgende advies te formuleren met betrekking tot de plannen rond de nieuwe bibliotheek. Dit advies heeft niet de
ambitie exhaustief te zijn en is gebaseerd op de informatie die ons bekend is en ter beschikking is gesteld op
9/12/2017. De cultuurraad wil actief betrokken blijven bij de voortgang van de plannen als stakeholder en
adviesorgaan. Dit advies is een samenvatting van het eerdere emailverkeer, dat als aanvullend mag beschouwd
worden.
1. Parkeren
Een grote bezorgdheid is het aantal parkeerplaatsen, vooral in de Latemstraat. Het ziet ernaar uit dat het huidige
aantal parkeerplaatsen niet behouden blijft. Personeel van de school en de bibliotheek kunnen, zoals voorgesteld,
aan het voetbalterrein, de tennis en aan de post parkeren, maar bezoekers – zeker ouderen en wie minder goed te
been is – moeten in de nabijheid kunnen staan. Het gemeentebestuur heeft hier een voorbeeldfunctie. Er zijn
normen wat het aantal parkeerplaatsen betreft. De gemeente kan niet aan anderen opleggen dat er parkeerplaatsen
moeten worden voorzien en zelf geen oplossing bieden ter hoogte van de bib.

2. Integratie Documentatie- en Archiefcentrum
In de plannen is geen ruimte voorzien voor het Documentatie- en Archiefcentrum (DAC). Naar we horen, wensen
enkele medewerkers van het DAC hun huidige locatie (Brouwerij) te behouden omdat er niets anders is, maar
aangroei van het archief zal ooit de nood aan een grotere infrastructuur doen creëren. Voorzien we nu geen ruimte
voor het DAC, dan zal dat toekomstgericht een gemiste kans blijken. Een goed ingerichte archiefruimte in een
nieuwbouw biedt de zekerheid dat documenten in goede omstandigheden bewaard worden. Men kan, mits kleine
aanpassingen aan de patio gebeuren, misschien een ruimte creëren voor dit DAC. Ook de kelderverdieping is een
mogelijke optie. Tenslotte zijn de bib en het DAC toch ergens nauw aan elkaar verbonden.

3. Ruimte in de bibliotheek en verhouding tot de patio
Een (moderne) bibliotheek is meer dan boeken alleen, het speelt ook een rol als ontmoetingsplaats voor alle
inwoners. In het huidige concept missen we nog een aantal faciliteiten die het samenkomen stimuleren,
bijvoorbeeld ruimte voor workshops en lezingen. Een bibliotheek moet open zijn en ruimte bieden om gemakkelijk
te kunnen raadplegen, inkijken, lezen en te kunnen bewegen. Nu loopt men in een smalle gang (20 m lang) met aan
weerszijden alleen maar boeken. Wat als iemand zich moet bukken om de onderste rij boeken te kunnen bekijken?
De rekken staan dicht bij elkaar en wat meer ruimte ertussen zal meer openheid scheppen en meer kansen geven
om al de titels te lezen en nog iemand te laten passeren.
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De patio biedt visueel en als leesruimte zeker een meerwaarde, maar kan kleiner (nu is hiervoor 150 m² voorzien)
ten voordele van iets meer “ruimte” voor de bibliotheek en ten voordele van het oprichten van een archiefruimte.
De bibliotheek moet te veel inboeten aan ruimte ten voordele van de patio en wordt nu meer aanzien als het
invullen van een restruimte tussen de patio. De patio is een leuk element in het geheel, maar mag geen
hoofdelement zijn ten nadele van andere functies. De hoofdopdracht was een bibliotheek te ontwerpen en geen
patio waar alle aandacht naar toe moet gaan. De patio is een middel om licht binnen te trekken, maar is nu bijna
even groot als de bibliotheek.

4. Financiële voorzichtigheid
De cultuurraad wenst aandacht te vragen voor de investeringen die gepaard gaan met de plannen voor de
nieuwbouw. Gezien het beschikbare budget een belangrijke investering is, mag dit evenzeer ten behoeve zijn van
het stimuleren van sociale interactie tussen inwoners in ons dorp. Het architecturale is belangrijk voor de uitstraling,
maar een dorp waar mensen een extra ontmoetingsplek hebben en elkaar kunnen spreken is minstens even
belangrijk. De tijd dat het klassieke verenigingsleven hierin voorzag is voorbij, en we zien steeds meer dat kleinere
groepen die ad hoc worden samengesteld meer actief zijn als sociale motor.
De cultuurraad vindt het daarom binnen zijn opdracht van cultuurbeleving, -participatie en –spreiding noodzakelijk
een warme oproep te doen om ook hier voldoende aandacht aan te besteden binnen het besteden van publieke
middelen.
Bart Vandesompele
Voorzitter Cultuurraad Latem-Deurle
9 december 2017

Pagina 2 van 2

