Advies Cultuurraad – 27/03/2018
Betreft: Advies Nieuwe bibliotheek – Aanvulling bij het advies van 9 december 2017

Betreft: plannen nieuwe bibliotheek – formeel bijkomend advies

In haar vergadering van 21 maart 2018 heeft de Cultuurraad na grondige discussie besloten om een bijkomend
advies te geven over de nieuwe bibliotheek.
Gezien de grote financiële inspanning die de nieuwbouw vraagt willen we graag benadrukken dat de extra ruimte die
daarmee gecreëerd wordt relatief beperkt is en niet in verhouding staat. We gingen er steeds van uit dat het
functionele prioritair was, en moest ondergeschikt zijn aan het emotionele en de uitstraling.
Is het nog verantwoord dit grote budget te investeren? Het ziet er immers naar uit dat onze gemeente op termijn zal
betrokken worden in een verregaande samenwerking met een aantal buurgemeenten. De vraag is dan eerder welke
investeringen we moeten doen op vlak van cultuur die passen in dat toekomstbeeld. Een korte, snelle analyse van
het cultuurbeleid in de collega POLS gemeenten leert ons dat we daar toch wat achterop hinken.
Is m.a.w. een grootse bibliotheek op die plaats dan de beste keuze? Moeten we het budget niet eerder reserveren
voor een andere invulling? Als we kijken naar andere gemeenten dan is het perfect mogelijk om aan te sluiten bij
andere bibliotheken uit de buurt en te werken met b.v. een online systeem van centraal bestellen en lokaal afhalen
in een kleine bibliotheek/boekenafhaalpunt.
Daarom willen wij graag het advies geven om een stap achteruit te zetten en de plannen even te toetsen aan het
grotere kader. M.a.w. we moeten ons de vraag stellen waar we willen staan in 2022 of 2030? En welke investeringen
zijn er nodig om daar te geraken, eerder dan “welk probleem willen we nu precies oplossen in 2018”?
In de toekomst zal de bib als fysieke plaats ook minder relevant zijn. Er zijn grote veranderingen op komst waarbij de
plaats en het gebouw complementair worden met online consultaties, digitale boeken, etc…Het gebouw wordt dan
meer een prestigieus gebouw dat uitstraling geeft aan de omgeving en het dorp. De vraag is of enerzijds Latem, en
anderzijds die plek (gemeenteschool) daarvoor geschikt is? Moeten we dit niet tillen op het niveau van ZOVLA
(Interlokale samenwerking tussen de bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-MartensLatem, Zingem, Zulte en Zwalm)
In onze visie past een polyvalente zaal dan eerder in dat plaatje dan een gloednieuwe bibliotheek. Binnen POLS is het
al jaren een gênante situatie dat wij van de 6 gemeenten de enige gemeente zijn die niets heeft om de lokale
culturele verankering te verzekeren op vlak van een brede culturele invulling. En dat voor een kunstenaarsgemeente.
In theorie zouden wij ook intens kunnen gaan samenwerken met Polderbos OCP. Maar we moeten eerlijk zijn, het
zal wellicht nooit lukken om onze bevolking te overtuigen om de eerste jaren naar OCP Polderbos te gaan voor lokale
cultuurbeleving, los van eventuele nakende fusies. Er is op dit moment geen enkele link met OCP Polderbos. Die link
is er wel tussen bibliotheken.
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Om dat te doorbreken pleiten we dus voor een grondige oefening waarbij een soort mapping kan worden
uitgetekend over het cultuurbeleid in de gemeente waar plaats is voor publieke en private cultuurbeleving en waar
de voorziene budgetten worden ingezet met een visie op lange termijn, binnen het kader van de bovenlokale
gesprekken tussen gemeenten over verregaande samenwerkingen (fusies?).
Ons advies is dus om eerst alle koppen bij elkaar te steken en die oefening te maken, resulterend in een visie op
lange termijn op vlak van cultuur in de gemeente, en nog niet alle middelen te investeren in één project zoals de
bibliotheek. De investering is zeer groot in één project en op één plaats om één probleem op te lossen terwijl er
misschien een ander project kan aangepakt worden dat breder kan gedragen worden naar een bredere doelgroep en
ter ondersteuning van het verenigingsleven.
Voor de Cultuurraad, als extra toelichting bij het verslag van de GRC na de vergadering van 21 maart 2018
Bart Vandesompele
Voorzitter Cultuurraad Latem-Deurle
27 maart 2018
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