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Tijdens de Week van Lezen en Schrijven (6-12 september) wordt landelijk aandacht 
gevraagd voor laaggeletterdheid. Een mooie week voor de opening van het (Digi) 
Taalhuis en Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Bibliotheek Ligne van de 
Domijnen in Sittard 

Hulp bij laaggeletterdheid Laaggeletterdheid komt ook in onze gemeente voor. Het Taalhuis 
en het IDO zijn twee nieuwe initiatieven die hulp bieden aan laaggeletterden. Op                   
8 september opent het (Digi) Taalhuis en op 10 september het IDO. Het Taalhuis helpt 
volwassen met laaggeletterdheid bij het leren lezen, schrijven en spreken van de 
Nederlandse taal, rekenen en omgaan met de computer. Inwoners kunnen cursussen 
volgen, inloopspreekuren bezoeken en oefenen met taal. Het IDO helpt bij vragen over de 
digitale dienstverlening van overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, 
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) of de Raad voor rechtsbijstand. De gemeenteraad pleitte 
vorig jaar voor een onderzoek naar fietsparkeren in de stad. De vraag kwam terecht bij 
Stadslabs Sittard-Geleen, waar allerlei ideeën worden uitgewerkt om de gemeente 
aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. “Een fietsenstalling met toezicht en 
service hoort daar zeker bij”, zegt Paulien Strijland van de Stadslabs. “Dit is ook een soort 
experiment in gastvrijheid voor de vele bezoekers die met de fiets naar de binnenstad 
komen. We onderzoeken waar we mensen een plezier mee doen, wat de beste 
openingstijden zijn en of er een betaalsysteem moet komen met tegoedbonnen, die bij de 
winkeliers en horeca besteed kunnen worden. Namens de winkeliers laat Jan van Montfort 
(Music Machine) weten heel blij te zijn met de fietsenstalling. “Zeker. Veel bezoekers komen 
met hun kostbare (elektrische) fiets naar de binnenstad. Bij gebrek aan een veilige stalling 
nemen ze de fiets aan de hand mee. Dat zorgt voor overlast in de smalle straten en onveilige 
situaties. Nu hebben ze hun handen vrij en hoeven ze niet bang te zijn voor dieven.” 
Informatiemarkt 10 september Ook is er op 10 september (15:00- 18:00 uur) een 
informatiemarkt in Bibliotheek Ligne. Verschillende organisaties, waaronder Vidar (het 
participatiebedrijf van de gemeente) presenteren hun aanbod op het gebied van 
laaggeletterdheid. Vidar ondersteunt De toezichthouder van ’t Gelökkige Fitske is afkomstig 
van Vidar en volgt een opleiding tot fietsenmaker. Vrijwilligers om hem te helpen zijn welkom. 
Kijk voor mee informatie over dit mooie experiment op www.stadslabssittardgeleen.nl een-
goede-parkeerplek-voor-alle-fietsen/ onder andere bij het ontwikkelen van vaardigheden en 
draagt zo bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. Iedereen is van harte welkom bij de 
informatiemarkt. Meer info? Mail voor meer informatie over laaggeletterdheid naar: Maddy 
Kuipers via m.kuipers@vistacollege.nl. 

Meer informatie over het Taalhuis, IDO en lokale activiteiten tijdens de Week van Lezen en 
Schrijven vindt u op: 

 www.dedomijnen.nl/bibliotheek 

Of mail naar: juul.meijers@dedomijnen.nl. 
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