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Bibliotheek kieswijzer 2021 
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 hebben we een overzicht 

gemaakt hoe bibliotheken genoemd worden door 20 landelijke politieke partijen die in heel 

Nederland op het stembiljet staan. 

 

 

 

Bibliotheken krijgen meer ondersteuning bij het aanpakken van laaggeletterdheid 

onder kinderen en jongeren. Er moet makkelijke toegang zijn voor ieder burger tot 

een openbare bibliotheek. 

 

 

Als onderdeel van het leesoffensief en de strijd tegen laaggeletterdheid zetten wij 

ons in voor het versterken van de Nederlandse literatuur. Dat gaat om 

leescampagnes voor jongeren, de promotie van Nederlandse auteurs in het 

buitenland en het behoud van bibliotheken in iedere gemeente. 

 

Zoals iedere Nederlander recht heeft op toegang tot de openbare bibliotheek op 

grond van de Bibliotheekwet, komt er ook een wettelijk recht op 

ontmoetingsplaatsen zoals buurthuizen. 

Er komt een ambitieuze leesagenda met extra middelen voor leesbevordering op 

scholen en in bibliotheken. 

Bibliotheek gratis tot 18 jaar. Jongeren zijn tot hun 18e jaar gratis lid van de 

bibliotheek. Bij de geboorteaangifte, krijgen ouders het gratis lidmaatschap voor 

hun kind aangeboden. 

 

‘We bieden elk kind de kans om mee te doen aan sport, cultuur, muziek of het 

ontdekken van techniek en natuur. Scholen krijgen middelen om hiervoor 

vakdocenten in te zetten en werken nauw samen met plaatselijke verenigingen en 

bibliotheken.’ 

 

De bibliotheek om de hoek 

D66 wil dat iedereen in Nederland naar een bibliotheek dichtbij kan. Belhaj: “De 

bibliotheek is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Voor mensen in 

kansarme wijken is de bibliotheek een broodnodige informatievoorziening en geeft 

de bibliotheek toegang tot internet. Het voortbestaan van bibliotheken staat op dit 

moment onder druk. Steeds meer bibliotheken verdwijnen. Daarom wil D66 zich 

inzetten voor voldoende aanbod van bibliotheken in elke gemeente en investeren 

we 80 miljoen euro per jaar om bibliotheken open te houden en heropenen waar 

ze gesloten zijn.” 

 

• In elke gemeente wil D66 kwalitatief hoogstaand bibliotheekaanbod. In de 

bibliotheekwet komt daarom de plicht voor elke gemeente om te zorgen voor een 

eigen openbare bibliotheekvoorziening.  

• De landelijke overheid helpt gemeenten een eigen openbare 

bibliotheekvoorziening te realiseren met extra budget als dat nodig is. 

 

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in onze samenleving op het gebied van 

cultuur, onderwijs en welzijnswerk. We garanderen dat iedereen in Nederland 

toegang heeft tot een volwaardige bibliotheek. Gemeenten krijgen de middelen om 

dit mogelijk te maken. Bibliotheken spelen, onder andere in samenwerking met 

scholen, een belangrijke rol in de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarnaast 

gaan bibliotheken zich meer inzetten voor ontmoeting en publiek debat. 

 
‘Groot offensief tegen laaggeletterdheid, voor jongeren en volwassenen. Anno 

2020 zijn meer dan twee miljoen mensen in ons welvarende land officieel 

laaggeletterd en een kwart van de vijftienjarigen kan niet voldoende lezen en 
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schrijven. Met een groot offensief tegen laaggeletterdheid zorgen we dat iedereen 

kan meedoen in een steeds meer digitale informatiesamenleving.  

Scholen krijgen de middelen om voor een breed aanbod van boeken te zorgen, 

zodat zij een schoolbibliotheek kunnen inrichten. Ook komen er meer betaalbare 

en laagdrempelige taallessen voor volwassenen.’  

 

Uitbreiden stimuleringsfonds bibliotheken 

Bibliotheken zijn een geweldige plek om je te laten inspireren door al het moois 

dat cultuur te bieden heeft. Alle kinderen verdienende kans om in bibliotheken 

boeken te lezen, te leren over het nieuws en te luisteren naar muziek. Het gebruik 

van de voorzieningen van de bieb blijft gratis voor alle kinderen tot 18 jaar. 

Daarnaast breiden wij het stimuleringsfonds voor de bibliotheken uit zodat 

bibliotheken open kunnen blijven of open kunnen gaan. 

 

‘Leesplezier wordt bevorderd door het lezen meer aan te laten sluiten bij de 

interesses van de leerling. Lezen wordt ook bevorderd door voldoende  

(buurt-)bibliotheken. In plaats van het sluiten daarvan dient er in te worden 

geïnvesteerd.’ 

‘We investeren in behoud en heropening van gratis openbare bibliotheken.’ 

 

De positionering van de openbare bibliotheek vraagt lokaal maatwerk. De 

uitleenfunctie dient wel in elke gemeente beschikbaar te zijn. 

 

Minimaal één bibliotheek per gemeente 

Er moet een goed landelijk netwerk van publieke bibliotheken zijn. Voor elke 

Nederlander moet een goede bibliotheekvoorziening in de buurt beschikbaar zijn. 

Want een bibliotheek is van enorme waarde voor de samenleving, niet alleen om 

boeken uit te lenen en mensen te informeren maar ook als ontmoetingsplek, een 

plek voor huiswerk, leesbevordering, toegang tot computers, taalcursussen, en 

allerlei culturele activiteiten. Wij vinden dat bibliotheekwerk het beste in handen is 

bij daarvoor opgeleide professionals. De SP pleit voor minimaal één bibliotheek per 

gemeente, en verder voldoende bibliotheekvoorzieningen in de wijken en dorpen. 

 

Meer en gerichter investeren in bibliotheken 

Ongeveer 25% van de Nederlandse kinderen onder de 15 jaar loopt het risico om 

laaggeletterdheid te blijven. Volt wil plezier in lezen terugbrengen en wil hiervoor 

extra geld beschikbaar stellen. Bij plezier in lezen hoort dat ieder kind toegang 

heeft tot een openbare bibliotheek, waarbij het niet alleen gaat om het lenen van 

boeken. De bibliotheek is ook een ruimte waar activiteiten voor jongeren worden 

aangeboden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar bijles in 

bijvoorbeeld computervaardigheden wordt aangeboden. 

 De VVD, 50Plus, DENK, Forum van Democratie, PVV, NIDA, JA21, LP en Piratenpartij 

zeggen niet iets specifieks over bibliotheken. 

 

 


