Geacht raadslid,
De aanleg van glasvezel in het centrum van Putten vordert gestaag. De aandacht voor de
opgebroken straten in het aansluitgebied verdwijnt langzaam. De inwoners zijn gewend
geraakt aan de tijdelijke overlast ten gunste van de toekomst.
Helaas kijkt een grote groep bewoners van Putten vanaf de zijlijn toe hoe de bewoners
van het centrum van Putten zich voegen onder de gelukkigen die gebruik kunnen maken
van maximale snelheid en maximale mogelijkheden op de digitale snelweg. De bewoners
van het buitengebied zullen het voorlopig nog moeten doen met soms zeer beperkte en
minimale mogelijkheden. Als roeibootje dobberen ze mee en blijven achter tussen de
speedboten die het ruime sop kiezen.
U als raadsleden van de gemeente Putten kijkt grotendeels helaas afwachtend toe hoe
een deel van uw kiezers in het achterland achterblijven. Letterlijk en figuurlijk. U kiest
voor het standpunt dat de marktwerking mag regelen waar geen marktwerking is. Want
zo wordt u dat vanuit verschillende kanten aangegeven. Of u ziet uw woning aangesloten
worden en realiseert u niet wat het is internet slechts met heel veel geduld te kunnen
gebruiken.
Gelukkig begint het besef in Nederland door te dringen dat er een deel van Nederland in
de vaart der volkeren wordt vergeten. Het buitengebied, enkele honderdduizenden
adressen die volgens een commercieel model niet voor glasvezel in aanmerking komen.
Nu niet maar ook straks niet. Door het ministerie van ELI is een handreiking voor
gemeentes gepresenteerd. U kunt deze handreiking vinden via
http://www.glasvezelgelderland.nl/news/2284/. In deze handreiking vindt u vanaf pagina
22 speciale aandacht voor de huishoudens in het buitengebied. Op pagina 24 onderaan
vindt u de volgende opmerking: U kunt financieren: U trekt de uitrol van breedband naar
u toe door die te financieren. Omdat de aanleg van breedband in het buitengebied
meestal niet (vanzelf ) door de markt tot stand komt is (mede) financiering door de
overheid vaak wel toegestaan in tegenstelling tot het stedelijke gebied.
Als initiatiefgroep vragen wij u aandacht voor onze situatie. De initiatiefgroep heel zich al
ruim een jaar sterk gemaakt voor een gelijke behandeling van de bewoners van het
buitengebied, helaas tot op heden zonder resultaat. Maar we gaan door op zoek naar
mogelijkheden (delen van) het buitengebied van breedband te voorzien. Wij hopen dat u
in uw hoedanigheid als raadslid van de gemeente Putten zich in wilt zetten voor deze op
dit gebied helaas achtergestelde bewoners. Wij hopen dat u glasvezel voor het
buitengebied op de politieke agenda wilt plaatsen.
Wij willen u graag nog wijzen op onze website www.glasvezelbuitengebied.nl waar u
informatie over en de voortgang van ons initiatief kunt vinden.
Met vriendelijke groet,
Namens de initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten
Gert van Winkoop

