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Kerkdiensten
Wilt u ook weten wie er zondag spreekt in uw kerk? Iedere
woensdag zijn bij ons de actuele kerkdiensten te vinden. Neem
een kijkje op onze website.
www.puttensweekblad.nl

‘Buitengebied
buitengesloten’
Er is veel publiciteit rondom
de aanleg van glasvezel.
Glasvezel is een sneller alternatief voor de vervanging
van de koperdraad waarover
op dit moment telefoongesprekken gevoerd worden
en verbinding met internet
wordt gemaakt. Een glasvezelkabel kan televisie- en
radiosignalen transporteren en is tevens een goed
alternatief voor een schotel
of digitenne. Met een aansluiting op het glasvezelnetwerk is ook het buitengebied
voorbereid op de toekomst.
Er is momenteel geen sneller
medium voor dataverkeer en
de te behalen snelheden zijn
onbeperkt. Het is een stabiel
en snel alternatief voor de
huidige internet aansluitingen. Het buitengebied wordt
echter buitengesloten. Een
aansluiting van een huishouden in het buitengebied kost
ettelijke euro’s wat zelf bekostigd zou moeten worden.
Daarnaast zijn de kosten per
maand ook erg hoog. In april
2011 is er een initiatiefgroep
glasvezel buitengebied Putten opgericht.

Glasvezel buiten kom

Gemeente
stimulator
Reactie wethouder
Gerritsen: “Op dit moment ben ik in gesprek
met enkele partijen
die snel internet in het
buitengebied mogelijk
kunnen maken. Of dat
haalbaar en betaalbaar
zal zijn is nog de vraag.
Op dit moment wordt
hier onderzoek naar
verricht, waarvan wij
nog in januari de eerste resultaten verwachten. Het gaat hier om
commerciële diensten
door commerciële bedrijven.
De gemeente is dan
ook geen partner,
maar vervult wel de
rol als facilitator en
stimulator.

Putten

Met glasvezel ben je klaar voor
de toekomst. Glasvezel is een
dunne draad van glas, het is
sterk en buigzaam en je hebt
onbeperkte capaciteit. De aanleg ervan is echter beperkt tot
de bebouwde kom van Putten,
het buitengebied is vooralsnog
buitengesloten.
Het buitengebied wordt niet
alleen op dit gebied buitengesloten, maar met meerdere dingen. Een klein voorbeeld: het
huisvuil wordt in het dorp één
maal in de week opgehaald, in
het buitengebied één maal in
de twee weken. Een bewoner
uit het buitengebied laat weten:
“Je bent goed genoeg om OZB
te betalen, maar voor de rest
laten ze je stikken.” De ontwik-
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keling van kinderen gaat achterlopen in het buitengebied. Het
basisonderwijs kan niet zonder
goed en snel internet, maar ook
ouderen zijn meer en meer aangewezen op internet.”

Na een eerste gesprek van een
paar leden van de initiatiefgroep
(zie foto) met wethouder Gerritsen dat niet helemaal naar wens
verliep, is nog een gesprek aan-
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gevraagd. Dit leverde een beter
resultaat op. De gemeente Putten is nu in onderhandeling met
partijen om voor het buitengebied een betere kwaliteit breedband beschikbaar te krijgen.

Daar waar wij een bemiddelende rol kunnen vervullen, zullen
wij ons inzetten voor
een goede oplossing
voor het buitengebied,
als het gaat om snel internet.”

Dit kon Beter in 2011
Maak melding bij overlast
De actie ‘Ditkanbeter’ startte
begin oktober. Vele lezers
wisten de weg te vinden naar
de site www.ditkanbeter.nu
en droegen verbeterpunten
aan. De actie loopt nu op zijn
eind. Tijd om terug te blikken
op afgelopen weken. Er is een
duidelijke conclusie, Puttenaren zijn welkom meer de
gemeente en politie te bellen.

u Van de redactie
U Putten

Zo’n veertig lezers hebben
punten geuit waarvan zij
vonden dat het verbeterd kon
worden.
Het Puttens Weekblad heeft
geprobeerd een intermediërende functie te vervullen in de
verbeterpunten. De redactie
heeft veelal contact gehad met
de politie en de gemeente over
de kwesties die aangedragen
werden.
Vaak bleek de conclusie dat de
gemeente of politie eigenlijk
nog niet veel meldingen had-

den binnengekregen over het
gemeldde ‘Ditkanbeter’-punt.
Dus Puttenaren, heeft u
ergens last van, meld het zoveel
mogelijk bij de politie en de gemeente, op die manier kunnen
zij actie ondernemen.

Gemeente
Wilt u bijvoorbeeld hondenpoepoverlast melden? Dan kan
dat via het telefoonnummer
0341-359686. Dit nummer van
de gemente is ook bedoeld om
eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen te mel-

den. Voorbeelden zijn kapotte
straatverlichting, afvaldump
en dergelijke.

Politie
Ook de politie heeft een nummer om bijvoorbeeld te hard
rijden, diefstal, vernielingen en
overlast te melden. Hoofdagent Jansen heeft de redactie
laten weten dat iedere melding
door de politie behandeld of
bekeken wordt.
Het telefoonnummer dat
hiervoor gebeld moet worden
is 0900-8844.

‘Ditkanbeter’ niet
helemaal van toneel
Putten

De actie ‘Ditkanbeter’ loopt
ten einde, maar verdwijnt niet
helemaal van het mediatoneel.
De site www.ditkanbeter.
nu blijft in de lucht. De
redactie zal ook regelmatig
een bezoekje brengen om
te kijken of er wat nieuws is
aangeleverd waar de redactie
iets mee kan.

Gemeente gaat nog reageren op Groene Scheg. FOTO: ARCHIEF

Afgezien van genoemde website, zijn Puttenaren natuurlijk altijd welkom om iets aan
te kaarten bij de krant. Dit is
ook mogelijk door gewoon een

e-mail te sturen naar puttensweekblad@whm.wegener.nl.
Daarnaast heeft de redactie
nog wat lopende ‘Ditkanbeter’-zaken. Zo wachten we nog
op een reactie vanuit de gemeente over park De Groene
Scheg waar overlast ervaren
wordt.
Zodra er aanvullingen zijn
over de zaken die de redactie
afgelopen weken behandeld
heeft, wordt dit in de krant
gepubliceerd. Op die manier
hopen we niet met ‘losse eindjes’ te blijven zitten.

Gemeente gaat stoep
Kerkstraatverbeteren
Putten

In een enkel geval is er
resultaat geboekt. Zoals
betreffende de Kerkstraat in
Putten waar de stoep onder
de loep is genomen.
Bij het verbeterpunt over
de stoep aan de Kerkstraat
heeft de heer Geerts van
Openbare Werken belooft
te helpen. Een bewoonster
van Parel-Staete had aangegeven dat zij niet alleen
met haar rolstoel over de
ongelijkmatige stoep durfde
te rijden.
De 23-jarige Henrianne
is bewoonster van ParelStaete, een woonvoorziening voor mensen met
een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking. Zij
gaf aan dat de stoep smal,

ongelijkmatig, schuinaflopend
is en dat er veel auto’s geparkeerd staan.
Omdat Henrianne al eens is
gevallen, durft ze niet over
deze stoep.
De gemeente heeft aangegeven
dat ze zeker met de slechte
staat van de stoep aan de slag
gaat. “Voor eind januari gaan
we iets doen.”
De stoep is volgens de gemeente niet te smal, namelijk
1.20 meter, terwijl een rolstoel
90 centimeter nodig heeft. De
heer Geerts denkt dat het zo
lijkt vanwege de geparkeerde
auto’s.
En het parkeergedrag gaat
de gemeente ook goed naar
kijken, zo heeft Geerts laten
weten.

