
Nieuwe SPiL voor Bleiswijk 

 
Het SPiL in Bleiswijk verhuist. Vanaf januari 2012 kunnen inwoners van onze gemeente voor 
een reisdocument, voor aangiftes of voor een uittreksel in Bleiswijk terecht in het pand van de 
bibliotheek. 
 
Dit is een direct gevolg van de keuze van de coalitie om in Bleiswijk een Service Punt in 
Lansingerland te houden, wanneer er geen gemeentehuis meer is in deze kern. 
Onze fractie heeft zich altijd ingezet voor multifunctioneel gebruik van de locaties die van de 
gemeente zijn of die door de gemeente gefinancierd zijn. Wat dat betreft is het inrichten van 
een SPiL in een bibliotheek dus een pluspunt. Toch zijn wij kritisch over dit besluit.  
 
Dit heeft te maken met het feit dat er veranderingen zijn voor het bewaren en verstrekken 
van aangevraagde identiteitsdocumenten en rijbewijzen. Het is ons nog niet duidelijk of dit 
ook in de bibliotheek kan worden geregeld.  
 
Een ander punt is dat wij hebben gevraagd of er een visie op de toekomst kan worden 
uitgewerkt voor, of beter gezegd door de bibliotheek. Wij zien in de bibliotheek een 
belangrijke partner in een multifunctioneel gebouw, maar wij weten niet of dat de 
bibliotheek in zijn huidige verschijningsvorm zal blijven en of dat betekent dat er één vestiging 
zal zijn in elke kern. Tijden veranderen, vrijetijdsbesteding verandert, leesgewoontes 
veranderen, de rol die de bieb speelt in de taalopvoeding verandert, boeken worden 
misschien vervangen door tablets, etc. Wij denken dat dit gevolgen zal hebben voor de 
organisatie en verschijningsvorm van de bibliotheek.  
 
Hoewel de toekomst en ontwikkeling van de bibliotheek los staat van de ontwikkelingen en 
besluiten van de gemeente, is er nu toch sprake van samenhang. 
 
Feit is dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin is besloten dat 
vooralsnog de bibliotheek in elke kern gehandhaafd blijft. Voorlopig gaan SPiL en Bieb in 
Bleiswijk dus prima samen. Het SPiL is alleen geopend op tijdstippen dat de bibliotheek ook 
open is. Maar de openingstijden van de bibliotheek zijn ruimer. Zo is er het SPiL op 
maandagavond wel open, maar niet op vrijdagavond.  Wij hebben gevraagd om de 
avondopenstelling kritisch te bekijken, omdat wij vermoeden dat er meer animo zal zijn voor 
een vrijdagavondopenstelling – dan is de bieb ook geopend. De wethouder heeft 
toegezegd voor het bezoek tijdens de avondopenstelling vinger aan de pols te houden.  
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