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Geachte voorzitter
Betreft: schriftelijke vraag gemeenteraad november 2014 – aanpak taalachterstand
Behandelaar: S&D-fractie – Melissa Bosmans
De cijfers tonen dan misschien wel aan dat het aandeel kinderen dat in onze gemeente opgroeit in een
kansarme gezinssituatie licht daalt, toch spreken we nog steeds over 1 op 5 kinderen dat met dit ernstig
probleem geconfronteerd wordt. Bovendien tonen ook tal van studies aan dat jongeren die moeilijkheden op
school en in hun tewerkstellingstraject ondervinden, vaak te lijden hebben aan achterstand of moeilijkheden
op taalvlak.
Vanuit die optiek en met die bezorgdheid willen we als S&D-fractie dat ons gemeentebestuur versterkt inzet op
deze taalproblematiek. We zijn dan ook voorstander van een gecoördineerde, gestructureerde en
doorgedreven aanpak rond dit thema. Tal van overheden bieden bovendien mogelijkheden om projecten die
zich rond deze thematiek op lokaal niveau ontplooien te ondersteunen.
Graag vernemen we van de bevoegde schepen welke initiatieven er momenteel in onze gemeente rond deze
problematiek bestaan. We vernemen ook graag welke visie ons bestuur hierrond heeft en hoe men deze
problematiek in de toekomst verder wil aanpakken. Werden er vanuit dit bestuur projectaanvragen ingediend,
bijvoorbeeld bij de provincie Limburg, en zo ja over welke projecten gaat het dan?
Bijkomend zijn we als S&D een aantal kleinere initiatieven die andere gemeenten nemen erg genegen. In het
buitenland bestaat het project van boekenkasten al lang, in buurgemeente Heusden-Zolder bestaat het sinds
vorig jaar. Onder de noemer Berenkast plaatste daar het gemeentebestuur samen met het Berenhuis zes
boekenkasten in verschillende wijken. Het Berenhuis is een organisatie die zich specifiek richt op de thematiek
van taalachterstand en taalontwikkeling bij jonge kinderen. Deze Berenkasten zijn eenvoudige open kasten
waarin een reeks tweedehands boeken zitten. Het principe is doodeenvoudig. Wie een boek uit de kast wil
lezen, neemt het er eenvoudigweg uit en stopt er een ander boek in dat hij of zij al gelezen heeft. Het is een
volkse mini-uitleenbib die gratis is, die eenvoudig is maar die bovenal doeltreffend is. Dat bewijst het project in
Heusden-Zolder.
Als S&D willen we dan ook het voorstel doen om ook in onze gemeente op verschillende plekken zulke
boekenkasten te plaatsen. Immers, enkele jaren geleden werden ook al de wijkbibliotheken opgedoekt. Is dit
gemeentebestuur bereid om dit initiatief te realiseren?
Wij vernemen graag de antwoorden in de komende gemeenteraad. Onze dank alvast.
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