Clustering vragen/bemerkingen en antwoorden
Idee / vraag / bemerking

Antwoord

Cultuur
Vanuit de burgerbevraging wordt een duidelijk signaal gegeven
dat er nog steeds nood is aan bijkomende infrastructuur voor
verenigingen.

De prijzenpolitiek van de ontmoetingscentra en CC De Schakel
wordt in vraag gesteld.

De openingsuren van de bibliotheek zouden ruimer moeten.

De vraag kwam ook om de dienstverlening en aanbod in de bibfilialen te verruimen.

De suggestie om de bib ruimer open te stellen als culturele
ontmoetingsplaats.

Het is logisch dat niet elke vereniging een eigen lokaal kan hebben.
Waregem heeft namelijk al meer dan 150 actieve socio-culturele
verenigingen, en dit aantal gaat nog steeds in stijgende lijn, naast ook
de talrijke andere verenigingen.
Het merendeel van de verenigingen maakt nu reeds gebruik van
stedelijke infrastructuur.
Via de zalenzoeker op de website proberen we de verenigingen wegwijs
te maken in de stedelijke infrastructuur en ook in de private vergaderaccommodatie die beschikbaar is van de verenigingen.
Toch is het stadsbestuur zich bewust van deze blijvende problematiek.
Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van De Schakel, waarbij ook
infrastructuur voorzien is voor verenigingen
Eén van de oplossingen zal ook gezocht worden in het kerkenplan, dat
momenteel overlegd wordt met kerkelijke verantwoordelijken.
Het is de intentie om de dienstverlening van de diverse ontmoetingscentra meer op elkaar af te stemmen, waardoor de service overal
verbetert.
Daarenboven zal gezocht worden naar mogelijkheden om andere
infrastructuur ook open te stellen voor de verenigingen, waardoor het
aanbod verruimt.
Het tarief van het CC De Schakel is effectief hoger dan de tarieven van
de ontmoetingscentra. De reden hiervoor is vooral de kosten voor de
extra accommodatie en technieken, die beschikbaar zijn in het CC De
Schakel.
Verenigingen die in Waregem willen gebruik maken van zalen waarvoor
geen extra accommodatie nodig is, kunnen gerust gebruik maken van de
ontmoetingscentra.
Tussen de ontmoetingscentra onderling kunnen tariefverschillen
verklaard worden door verschillende drankconcessies of verschillende
accommodatie en uitrusting die voorhanden zijn.
Er zal in elk geval gepoogd worden om de tarieven zoveel mogelijk af te
stellen op de diensten die per locatie aangeboden worden.
De bibliotheek is nu elke weekdag open van 13.00u. tot 19.00u., en op
dinsdag en donderdag ook in de voormiddag vanaf 10.00u. doorlopend
over de middag tot 19.00u.
Op zaterdag is de bibliotheek open van 10.00u. tot 16.00u.
De ontleende materialen kunnen 24 uur per dag, 7 op 7 ingeleverd
worden via de inleverbus.
Het leescafé (voor wifi, de krant, een tijdschrift, gebruik van een pc,…)
is open vanaf 9.00u. tot 19.00u.
Daarnaast zijn er ook filialen in Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.
Via de online service ‘Mijn bibliotheek’ kunnen ontleningen verlengd
worden, kan men reservaties plaatsen en lijsten bijhouden.
In het verleden werd trouwens al geëxperimenteerd met ruimere
openingsuren (bijvoorbeeld tot 20.00u.), maar de tegenvallende cijfers
van bezoekers en uitleningen waren de aanleiding om de openingsuren
te beperken tot 19.00u.
De openingsuren en faciliteiten van de bibliotheek zijn op vandaag dus
reeds zeer ruim.
Het stadsbestuur zal de nodige inspanningen leveren om deze
mogelijkheden te bestendigen.
Het is een bewuste keuze om in de bibliotheken van de deelgemeenten
een gebald aanbod en een beperktere service aan te bieden.
Het budget en het personeelsbestand zijn hiervoor op vandaag
ontoereikend.
Praktisch is transport van boeken of andere materialen ook moeilijk:
- Transport is duur, omslachtig en zeer arbeidsintensief
- De ontleningstechnieken en –software zijn hierop niet afgestemd
- Het risico op verlies of verkeerde gegevens over ontlening zijn
veel groter
Wel kunnen er altijd aankoopsuggesties worden gedaan. Als deze
aankoopsuggestie interessant is voor een breed publiek, zal de
suggestie zeker omgezet worden naar een effectief aanbod.
Nu reeds organiseert de bibliotheek alleen of in samenwerking met
andere actoren: cursussen, infoavonden, lezingen, workshops.
De uitbreidingsactiviteiten zijn de laatste jaren sterk gestegen
(voorbeelden: voorleesontbijten, Vlieg, leessalon, vordrachten,
seniorenweek, week van de smaak, computerlessen,…
Bovendien wordt de bibbox ook verhuurd voor literaire activiteiten of
activiteiten die te maken hebben met digiwijsheid.
Het is zeker de bedoeling deze dienstverlening verder te zetten en te
verruimen waar mogelijk.

