
 
 
AAN:     College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk 

  Postbus 4, 

  4760 AA Zevenbergen 

 

ONDERWERP: Vragen ex. artikel 35 RVO over informatievoorziening aan laaggeletterden 

 

DATUM:  2 september 2018 

 

Geacht college,  

 

In onze gemeente zijn er ongeveer 3.700 laaggeletterden (bron: website gemeente Moerdijk). Zij ondervinden 

problemen in hun dagelijks bestaan door die laaggeletterdheid. De Partij van de Arbeid staat voor goede steun 

en informatie voor deze doelgroep. Ook de gemeente Moerdijk wil deze mensen ondersteunen, zo verstrekt de 

gemeente jaarlijks subsidie aan de Bibliotheek VANNU voor hun activiteiten in Taalpunt voor laaggeletterden 

en aan het Kellebeek College (ROC West-Brabant) voor het aanbieden van taalcursussen aan laaggeletterden.  

Naar het oordeel van de Partij van de Arbeid kan de gemeente meer doen voor deze doelgroep. In de 

informatievoorziening van de gemeente op de website is verbetering mogelijk.  

 

PvdA Moerdijk wil zich bij deze vraag beperken tot het thema veiligheid. Persoonlijke veiligheid is van groot 

belang om de kwetsbaarheid van laaggeletterden te verminderen. Wie in de hal van het gemeentehuis op zoek 

gaat naar informatie vindt daar een folder over veilig doe-het-zelven: Geef brand geen kans van het Nederlands 

Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding. De informatie in die folder is een schoolvoorbeeld van hoe het 

niet zou moeten: lange zinnen, klein lettertype, veel onderwerpen in één zin. Wie op de website van de 

brandweer op zoek gaat naar informatie komt veel moeilijke teksten tegen. 

 

Een goede informatievoorziening aan de burgers van de gemeente Moerdijk, óók laaggeletterden, gaat ons aan 

het hart. Heeft de gemeente oog voor de problematiek van laaggeletterden? Houdt zij daar structureel 

rekening mee? Op de website van de gemeente zijn de teksten doorgaans bondig en duidelijk geformuleerd, 

maar is er zeker verbetering mogelijk. In 2016 gaf de gemeente de ‘veiligheidswijzer’ uit, die vast bij veel 

inwoners in de meterkast is opgehangen. De teksten in deze wijzer zijn te moeilijk voor laaggeletterden. Dit 

praktische hulpmiddel verdient een herziening. Veel laaggeletterden maken geen of weinig gebruik van 

internet; zij zijn op schriftelijke informatie aangewezen. Maar dan wel in voor hen begrijpelijke taal. 

 

Met de Week van de Alfabetisering van 3 tot 9 september weer in het vooruitzicht, brengt ons dat tot de 

volgende vragen: 

 

1. Is het college bereid structureel te werken aan het verbeteren van de overheidscommunicatie van 

gemeente Moerdijk, waardoor het bereik ervan onder laaggeletterden verbetert? 

2. Is het college bereid om met voorrang na te gaan of de informatie van de gemeente over veiligheid die 

beschikbaar is in gedrukte of digitale vorm aangepast is aan het taal/leesniveau van laaggeletterden?  

3. Is het college bereid de ‘Veiligheidswijzer’ op korte termijn aan te passen, of om een speciale uitgave 

voor laaggeletterden te maken? 

4. Is het college bereid om de deskundigheid van de Stichting Lezen en Schrijven in te roepen om de 

kwaliteit van de teksten te verbeteren? 

5. Is het college bereid conceptteksten te laten toetsen door de doelgroep zelf, bijvoorbeeld de 

taalambassadeurs, ervaringsdeskundig in laaggeletterd zijn? 

 

De PvdA-fractie, 

namens deze 

 

Marianne Pas, burgerlid commissie Sociale Infrastructuur 

Mieke Pistorius, fractievoorzitter  


