
'HBI luotdl'n harde slrlfd'
Actie tegen sluitingbibliotheek in Kockengen
KOCKENGEN . De striid
is nog niet gestreden.
Zoveel is duideliik. Het
voorgenomen besluit van
de gemeente Stichtse
Vecht om de bibliotheek
van Kockengen te sluiten,
stuit op gigantisch ver-
zet. Alle basisschoolleer-
lingen van het polder-
dorp zetten dat gister-
ochtend kracht bii door
wethouder Helling toe
te schreeuwen dat'de
bieb moet blijven!'
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Wethouder Gera Helling - blijkbaar
onder de indrukvan het dorpsverzet
- ging mee in de commotie en moe-
digde de leerlingen aan hun demon-
stratieleus te blijven herhalen: 'De
bieb moet blijven!'Om vervolgens
doodleukte melden dat de gemeen-
teraad op woensdag 21 december
een besluit neemt over haar voorstel
om 300.OOO euro te bezuinigen op
de bibliotheken, en dus de sluiting
van de bieb in Kockengen.

WOEDE
Tom Smaling, woordvoerdervan de
bibliotheek Kockengen, kon zijn
woede nauwelijks verhullen. ,,We
zijn door de gemeente en door de
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
(AW) - waarwe deel van uitmaken
- vorige week pas gekend in deze be-
zuinigingsoperatie. Met creativiteit
kunnen wij een bijdrage leveren aan
de bezuinigingen en de bibliotheek
overeind houden. Dat weet ik zeker.
Maar erwordt over ons geregeerd in
plaats van dat er met ons wordt
overlegd. Het is de gemeente en de
AW na vandaag duidelijk dal ze
met ons moeten overleggen. Je kunt
niet zomaar een bibliotheek weg-
strepen van je begroting."

Van de drie raadsleden uit Koc-
kengen, Siem Scherpenzeel (CDA),

Basisschoolleerlingen protesteren bii de bibliatheek tegen de dreigende sluiting van deze voorziening
aan de Spsrtweg in Kockengen. F0r0 FUUDVoEST
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Rob Roos (Streekbelangen) en Ger-
jet Wisse (PvdA) is laatstgenoemde
het meest uitgesproken.,,Sluiting
van de bieb is veel te rigoureus."
Scherpenzeel en Roos benadrukken
dat te snel te grote stappen worden
genomen. Scherpenzeel: ,,Het is nog

geen gelopen race." Ondernemer
Adrie de Lange, de ongekroonde on-
derburgemeester van Kockengen en
een van de sponsors van de biblio-
theek in Kockengen, windt er geen
doe$es om. ,,Het gaat een keiharde
strijd worden. Een strijd die we
gaan winnen. Het is een fundamen-
teel recht om toegang te hebben tot
een bieb in je directe omgeving. Dat
de gemeente en de AW het lef heb-
ben om daar aan te morrelen! On-
gelofelijk Als de sluiting toch door-
gaat roep ik alle Kockenezen op hun
ozb niet te betalen. Dan wordt het
echt hard tegen hard."

Tom Smalinglaatweten dat debi
bliotheek van Kockengen altijd nog

de mogelijkheid heeft om uit dr
AW te stappen en zelfstandig ver
der te gaan. ,,Tot vijf jaar geledet
deden we het ook alleen met wijwil
ligers. Het heeft niet onze voorkeur
maar het kan."

WOERDEN
Bij de vorming van de gemeentr
Stichtse Vecht vorig jaar woedde it
Kockengen de discussie of de kerr
niet beter bij de gemeente Woerdet
kon gaan. Op de waag of Kockenger
daarmee niet beter was afgeweesl
reageren alle betrokkenen aftrou
dend. De Lange: ,,Dat blijft borrelel
natuurlijk. Maar ook in Woerder
moeten ze flink bezuinigen."
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