
 
 

 
Steenbergen, 1 november 2017  

 

 

Geacht raadslid, 

 

Heel graag willen wij laaggeletterdheid op de kaart zetten. Daarom vragen wij uw speciale 

aandacht voor dit onderwerp, want laaggeletterdheid op de kaart zetten kunnen we alleen 

met elkaar! 

 

Ongeveer 1 op de 9  Nederlanders tussen de 16 en 65 is laaggeletterd. Zij lopen tegen een 

heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren, een bijsluiter lezen of geldzaken bijhouden. 

Maar ook je kind voorlezen. Letters en cijfers zijn overal, het probleem dus ook.  En zeker 

ook in de gemeente Steenbergen! 

Voor de 55plussers geldt dat 1 op de 5 mensen moeite heeft met lezen en schrijven, denk 

maar aan werken op de computer en gebruik van het OV. Laaggeletterdheid raakt onze 

samenleving. Die functioneert veel beter als iedereen mee kan doen. Het is niet alleen een 

persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal.  

 

In Steenbergen gebeurt al wel wat, maar nog lang niet voldoende. Doel is natuurlijk om 

diegenen die het nodig hebben te vinden en zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Hiervoor 

moeten vraag en aanbod ergens samen kunnen komen. Een dergelijk punt kan gevormd 

worden door een Taalhuis; dit is een concept dat ondersteund wordt door de Stichting 

Lezen & Schrijven. Eerste positieve gesprekken zijn al gevoerd met een aantal partners om 

zich te verenigen in een dergelijk Taalhuis (de gemeente, WMO, de bibliotheek, het ROC,  

Wijzijn Steenbergen, CJG en de Stichting Lezen & Schrijven). Iedere partner speelt zijn of 

haar eigen rol binnen het Taalhuis: de taalaanbieders, maar ook de doorverwijzers 

(vindplaatsen en doorverwijzen) en zeker ook de gemeente (regie, vindplaats en 

doorverwijzen). 

 

Maar er is meer nodig voor een duurzame aanpak laaggeletterdheid. En daarom richten we 

o s tot u…..o  ia u  politieke age da e  partijprogra a ij te drage  aa  het 
oorko e  e  estrijde  a  laaggeletterdheid…..hulp die ook e se  i  u  o ge i g 

nodig hebben!  

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.viverazwijndrecht.nl/Vrijwilligerswerk/vrijwilliger+worden+bij+een+organisatie/109707.jpg?Width=900&Height=-1&imgrefurl=https://www.viverazwijndrecht.nl/Vrijwilligerswerk/vrijwilliger+worden+bij+een+organisatie/default.aspx&docid=J6dCU6kSLbjgXM&tbnid=yLtBXFUAqdV0MM:&vet=10ahUKEwiatemP1obXAhVEI1AKHROMAgsQMwhHKBgwGA..i&w=550&h=218&bih=907&biw=1280&q=taal voor het leven&ved=0ahUKEwiatemP1obXAhVEI1AKHROMAgsQMwhHKBgwGA&iact=mrc&uact=8


 

 

We hopen dat Steenbergen meer aandacht, tijd en geld vrij gaat maken voor de aanpak van 

laaggeletterdheid, en vragen uw partij om hiertoe voorstellen te doen in aanloop naar 

maart 2018. De gemeente staat het dichtst bij de burger en kan voor de eigen inwoners echt 

het ers hil ake …..samen pakken we laaggeletterdheid aan en zetten we het voorkomen 

en bestrijden hiervan op de kaart!  

 

Bijgaand treft u ook een menukaart aan, te gebruiken voor uw verkiezingsprogramma. Deze 

is ook te downloaden via: https://www.lezenenschrijven.nl/menukaart-voor-lokale-

verkiezingsprogrammas-gemeenteraad-2018/ 

 

 

 

Namens de gespreksgroep Taalhuis Steenbergen, 

 

 

 

 

 

 

 

drs. Kiekie Peijs 

Bibliotheek Het Markiezaat 

 

 

 

https://www.lezenenschrijven.nl/menukaart-voor-lokale-verkiezingsprogrammas-gemeenteraad-2018/
https://www.lezenenschrijven.nl/menukaart-voor-lokale-verkiezingsprogrammas-gemeenteraad-2018/
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