(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 33 Reglement van Orde)
Susteren, 15 oktober 2018.

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren,
Onderwerp: Aanleg glasvezel in de gemeente Echt-Susteren
Geacht College,
Toelichting en constateringen
Naar aanleiding van twee artikelen in de Limburger d.d. 12 oktober 2018 betreffende de aanleg van
glasvezel is voor Democraten Echt-Susteren (DES) aanleiding om vragen te stellen. In het artikel zijn
een aantal gemeenten genoemd die in aanmerking komen voor de aanleg van glasvezel.
Ook in het programma van Democraten Echt-Susteren is het onderwerp glasvezel een van de
belangrijkste speerpunten.
Alle inwoners en bedrijven dienen in het digitale tijdperk te beschikken over een goede digitale
verbinding om over en weer te communiceren.
In onze gemeente zijn nog een groot aantal “witte vlekken”, zowel buitengebied als bedrijventerrein, die
niet voorzien zijn van glasvezel. Heeft Reggefiber hier steken laten vallen?
De firma Eising-Kempen, genoemd in de artikelen, gaat aan de slag in diverse gemeenten voor zowel
de kernen als de buitengebieden. Ondergetekende heeft inmiddels contact gehad met directeur
Kempen. De mededeling van hem is dat een ander bedrijf zich specifiek toelegt op de buitengebieden.
Dit bedrijf is te bereiken onder glasvezelbuitenaf.nl. Het bedrijf is in Noord-Limburg bezig om
buitengebieden te voorzien van glasvezel.
Vragen
Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het College:
1. Wat zijn de redenen dat Reggefiber de buitengebieden en de nu aanwezige “witte vlekken”
indertijd niet voorzien heeft van glasvezel?
2. Is dit contractueel afgesproken met de gemeente Echt-Susteren om buitengebieden en
bedrijventerrein niet te voorzien van glasvezel?
3. Is bijvoorbeeld met inwoners in het buitengebied overleg geweest waarom daar geen glasvezel
is gelegd?
4. Zijn er niet nagekomen prijsafspraken en aanlegverplichtingen gemaakt met Reggefiber, later
overgenomen door KPN?
5. Onderschrijft het College het belang van glasvezel voor iedereen in onze gemeente?
6. Zo ja, is het College bereid om de draad op te pakken om allen in onze gemeente aan te laten
sluiten op het glasvezelnet met alle mogelijkheden voor de toekomst?
7. In hoeverre kan de gemeente Echt-Susteren de uitvoering op korte termijn opstarten en
faciliteren in overleg met glasvezelnet.nl?
Namens lijst Democraten Echt-Susteren
Met vriendelijke groet,

Pierre Wagemans

