
 
 

 
 
 

 
Schriftelijke vragen ex. Art 36 reglement van orde, 

   gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
 

 
 
Nummer: 
 
Onderwerp: Glasvezelnet Buitengebied 
 
 
Schriftelijke vraag van de ChristenUnie  
Ingediend op: 12 september 2013 
 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Lingewaal; 
stelt in het kader van art. 36 van het reglement van orde de volgende vraag: 
 
Vraag:  
Het college wordt verzocht om de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden. 
 
In december 2011 heeft de ChristenUnie een unaniem gesteunde motie ingediend met betrekking tot 
de aanleg van het glasvezelnet in ons buitengebied. U heeft deze zaak voortvarend aangepakt en ons 
in januari 2012 hierover bericht.  
  

1. Nu in de kernen het glasvezelnetwerk inmiddels is uitgerold, verneemt de fractie van de 
ChristenUnie, naar aanleiding van de motie, graag de stand van zaken met betrekking tot de 
aanleg in het buitengebied van de Gemeente Lingewaal. 

 

Toelichting: Wij stellen deze vraag omdat op de website van Reggefiber de voor de zekerheid 

nogmaals bijgevoegde spelregels voor de aanleg in het buitengebied, niet meer voorkomen, cq zijn 

weggehaald. Deze spelregels op de REGGEFIBER website waren:  

  Fasen in onze aanpak:  
1. Aanleg glasvezelnetwerk in de kernen.          (Inmiddels gereed, JMD)  
2. Voorinvesteringen voor de buitengebieden.  (Zou ook uitgevoerd moeten zijn, JMD)  
3. Clusteren buitengebieden.                               (Nog niets hierover vernomen….., JMD) 
4. Afspraken maken over buitengebieden.             id 
5. Daadwerkelijke aanleg in geclusterd buitengebied door lokale initiatieven /    

mogelijkheden. 
Omdat tijdens het Provinciale Symposium “Aansluiten”, april dit jaar in Arnhem, de animo bij 
Reggefiber voor aanleg in het buitengebied ver te zoeken was, maken wij ons zorgen voor de situatie 
in onze gemeente. Tijdens deze bijeenkomst zegden vertegenwoordigers van Reggefiber toe de voor 
Lingewaal gemaakte afspraken met betrekking tot het buitengebied te zullen verifiëren en hierop 
terug te komen. Tot op heden hebben wij niets vernomen. 
Omdat Lingewaal één van de laatste gemeenten was waarmee Reggefiber afspraken heeft gemaakt 
(o.a. aanlegbelasting; trottoir garantie) vernemen wij graag van u of wij met de aanleg in het 
buitengebied op schema liggen en wanneer de burger daar iets van gaat merken. 

  
De indiener van de vraag: 
 
J.M. Daudeij, ChristenUnie     


