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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
De CristenUnie SGP fractie heeft schriftelijk vragen gesteld naar aanleiding van de 
ontwikkelingen rond bibliotheek Portland. In deze memo gaan wij in op de vragen. 
 
Geachte dames en heren, 
 
De ChristenUnie SGP fractie heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college naar 
aanleiding van de ontwikkelingen rond de bibliotheek Portland.  Hieronder worden de 
vragen beantwoord. 

1. Wij hebben begrepen dat de ontmoetingsruimte in Portland verhuurd gaat 
worden aan een fysiotherapeut om de huurkosten te drukken. In hoeverre is dit 
gecommuniceerd met de gebruikers van deze ruimte?  
De fysiotherapeut heeft de gemeente benaderd met de vraag of er ruimte voor 
fysiotherapie beschikbaar was omdat zij extra ruimte zochten. Op het moment 
dat de fysiotherapie serieus interesse heeft getoond in de ruimte van het 
wijkcentrum zijn er in gesprekken met de beheerders en gebruikers signalen 
gegeven dat de ruimte misschien verhuurd zou gaan worden. Begin juni, na 
besluitvorming in het college is hier openlijk met diverse gebruikers over 
gesproken. Omdat de intentie is om de activiteiten door te zetten in de ruimte 
van de bibliotheek is er niet op grote schaal ruchtbaarheid aan gegeven. Direct 
betrokkenen (SWA, STAR, Yoga, etc.) zijn wel geïnformeerd. 

2. In de laatste weekbrief van wethouder Rombout is veel aandacht besteed aan 
het behouden van de bibliotheek. Hoe zit dat met het behouden van de vele 
activiteiten in het wijkcentrum. Zoals de plannen er nu liggen zullen alle 
activiteiten vanaf januari 2013 doorgang kunnen vinden in Portland. In de 
periode september tot en met december 2012 is er enige flexibiliteit en 
aanpassing nodig. 

3. Naar ik begrepen heb wordt er gewerkt aan een voorstel over de toekomst van 
de bibliotheek. Hoe zit het met het behoud van de activiteiten in het 
buurtcentrum waarvan de vrijwilligers te horen hebben gekregen dat deze na 
half september geen gebruik meer kunnen maken van het wijkcentrum? 
Zoals de plannen er nu liggen zullen alle activiteiten vanaf januari 2013 
doorgang kunnen vinden in Portland. In de periode september tot en met 
december 2012 is er enige flexibliteit en aanpassing nodig 
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4. Portland is een jonge wijk waar de wijkactiviteiten nog moeten groeien. Wat is 
de toekomstvisie van het college over de activiteiten georganiseerd door de 
SWA en veel vrijwilligers en hoe wil het college deze activiteiten faciliteren en 
bevorderen? 
Zoals de plannen er nu liggen zullen alle activiteiten vanaf januari 2013 
doorgang kunnen vinden in Portland. In de periode september tot en met 
december 2012 is er enige flexibiliteit en aanpassing nodig 

5. Door de gang van zaken dreigen de vele vrijwilligers gedemotiveerd af te 
haken. Het wijkopbouwwerk in Portland is een moeizaam proces geweest en 
nog. Hoe wil het college de vrijwilligers in Portland weer motiveren om door te 
gaan met hun werk. 
Het college wil hen in ieder geval niet demotiveren en zal er alles aan doen om 
de faciliteiten zo veel mogelijk op peil te houden. DE SWA is de aangewezen 
partij om met vertrouwen de vrijwilligers te motiveren. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

    
Hans Cats drs. Bert G. Euser, mba 
 


