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LEZEN EN SCHRIJVEN

Reizend loket met advies in strijd tegen laaggeletterdheid
LEZEN EN SCHRIJVEN

Reizend loket met advi
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In de strijd tegen 
laaggeletterdheid gaat 
maandag een reizend loket in 
de Westelijke Mijnstreek van 
start.

Bij het zogeheten Pop-up Digi Let-
ter Loket kunnen mensen antwoord
krijgen op vragen over beter leren
lezen, schrijven en computeren. 

Deskundigen zijn aanwezig voor 
uitleg. Zij kunnen bijvoorbeeld hel-
pen met het vinden van een passen-
de taalcursus of een cursus om be-
ter de weg te vinden op internet.
Het reizend loket doet de komende 
tijd verschillende gemeenten in de 
Westelijke Mijnstreek aan.
In februari vorig jaar sloten tien 
partners in de Westelijke Mijn-
streek een taalakkoord voor bestrij-
ding van laaggeletterdheid. Tot de 
ondertekenaars behoren de ge-

meenten Sittard-Geleen, Stein, 
Beek en Schinnen. Ook doen roc
Leeuwenborgh, Partners in Wel-
zijn, Vixia, adviesbureau Cubiss, 
Stichting Lezen en Schrijven en De
Domijnen (bibliotheek) mee.
Alleen al in Sittard-Geleen zijn naar
schatting 10.000 mensen laaggelet-
terd, zo’n 8 à 11 procent van de inwo-
ners. In Beek, Stein en Schinnen 
gaat het om zo’n 5 procent van de in-
woners. Een laaggeletterde is geen 
analfabeet, maar heeft wel moeite 

d-Geleen, Stein, met lezen en schrijven. Het kan lei-
den tot sociaal isolement en proble-
men om werk te vinden. Wethouder
Astrid Verblakt (CDA, Sociale Acti-
vering) van de gemeente Sittard-
Geleen gaf gisteren in wijksteun-
punt De Linde in Geleen het start-
sein voor het loket. Zij benadrukt 
dat het voor mensen die niet goed
kunnen lezen en schrijven bijvoor-
beeld lastig is de krant te lezen, de
administratie te doen, e-mails te 
schijven en onlineformulieren in te 

vullen. Ook is het lastiger om te rei-
zen met het openbaar vervoer, digi-
taal te betalen en voor te lezen aan
kinderen.
De provincie Limburg heeft subsi-
die gegeven om het loket mogelijk te
maken. Het loket is van 5 maart tot 
en met 20 april op maandagen van 
13.00 tot 16.00 uur geopend in De 
Linde. Op woensdagen staat het in 
die periode van 10.00 tot 12.30 uur in
Buurtcentrum Nieuwdorp in Stein.
Andere locaties volgen.


