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Lezen 

Zaandagen

Mooi om lezen te 

stimuleren met dit 

initiatief. De VVD wacht 

het initiatief van andere 

partijen af.

Dit vinden we een sympathiek 

voorstel. Vanuit onze fractie wil 

Melle Has het met andere 

fracties oppakken om na te 

gaan hoe het uitgewerkt kan 

worden. Deze week is al een 

gesprek gepland met 

vertegenwoordigers van de 

PvdA, Groen Links en D66. 

Laaggeletterdheid en 

meedoen in onze stad 

hebben een direct 

verband. ROSA vraagt 

blijvend aandacht voor 

steun bij het 

ontwikkelen van de 

noodzakelijke 

basisvaardigheden in 

een steeds verder 

digitaliserende 

samenleving. Wij zijn 

van mening dat de 

uitvoering van sommige 

gepresenteerde ideeën 

betreffende “Lezen aan 

de Zaandagen” aan de 

enthousiaste inwoners 

zelf is. Momenteel zien 

wij geen reden om hier 

als raad tussen te gaan 

komen.

Wij zijn groot 

voorstander het lezen 

onder de Zaanse 

inwoners te bevorderen 

en willen dan ook dit 

idee van harte 

omarmen. Het idee 

bestond uit twee delen, 

allereerst 

ontmoetingsplekken in 

de wijk met een mini 

bieb waar door 

vrijwilligers kan worden 

voorgelezen en 

daarnaast een jaarlijks 

leesfestival tijdens de 

Kinderboekenweek. Met 

name voor het laatste 

idee zien wij kansen, 

maar ook over de lees 

ontmoetingsplekken 

willen we graag 

meedenken

Tot slot is het idee van 

mw. Wendt en mw. 

Roelans ook heel 

sympathiek en goed 

doordacht. Wij 

onderschrijven het 

belang om kinderen op 

alle mogelijke manieren 

te stimuleren om te 

lezen en taalvaardig te 

worden. Het idee om te 

starten met een pilot op 

een aantal plekken 

waar boeken makkelijk 

toegankelijk zijn voor 

kinderen zullen wij 

zeker steunen als dit als 

motie wordt 

aangedragen bij de 

Voorjaarsnota. 

(Voor)lezen stimuleren: 

ook wij vinden dat lezen 

heel belangrijk is, zeker 

ook voor kinderen. Wel 

denken wij dat er vanuit 

scholen en de 

bibliotheek al heel erg 

veel inzet is om het 

lezen te bevorderen. 

Het idee van een 

jaarlijks voorleesfeest in 

iedere wijk vinden wij 

erg leuk, maar wel 

aarzelen wij over een 

grote rol van ‘de 

gemeente’ hierin, omdat 

het uiteindelijk door 

vrijwilligers gedragen 

zal gaan worden. Wij 

zullen daarom niet 

verder gaan met dit 

idee.

Leesbevordering in de 

Zaanstreek in de wijk 

waarbij ontmoeten 

belangrijk is.Er zjin al 

veel activiteiten op dit 

gebied.

Concurreert met de 

activiteiten van de 

openbare 

bibliotheken.Het eist 

financiering (subsidie) 

en mankracht. Wij 

hebben 

vraagtekens bij 

uitvoering door 

vrijwilligers op langere 

termijn.


