
Vragen van de ChristenUnie in de raadsvergadering van 26 mei 2011. 

 

Beantwoording zal schriftelijk gedaan worden door college van B&W. 

 

**  (Glasvezel)netwerk in Lingewaal. 

De particuliere actie om op korte termijn tot glasvezelnetwerk te komen in Lingewaal is helaas 

mislukt. Bij eerder door onze fractie gestelde vragen in het vragenuurtje was de reactie dat realisatie 

hiervan vooral van particulier initiatief moet komen. 

Gelet op het grote belang voor burgers, bedrijven, kleine zelfstandigen en instellingen zijn wij van 

mening dat een actieve houding van het gemeentebestuur op dit onderwerp dringend gewenst is. 

In Lingewaal hebben we te maken met UPC. Die gaan het net oppimpen en het is nog maar de vraag 

of zij het net verglazen. UPC is een commerciële partij en zal niet snel het buitengewest aansluiten. 

Een openbaar netwerk is verreweg te verkiezen boven een commercieel net werk. Ieder is dan vrij 

om een provider te kiezen die past. UPC scoort landelijk als slechtste en duurste provider. Nog een 

aspect is dat ZZP-ers door een traag netwerk uitgesloten zijn om thuis te werken.   

Belangrijk voor het verdere verloop voor snel internet heeft onze fractie enkele vragen: 

1. Tot wanneer is er door de gemeente concessie verleend aan het UPC netwerk in Lingewaal? 

2. Hoe zit het met de concessie. Kunnen we als gemeente besluiten tot een openbaar netwerk zodat 

ieder de vrijheid heeft te kiezen wat hij wil. Als dat niet doorgaat omdat UPC de macht heeft hoe 

communiceren wij dan met UPC.  

3. Hoe kunnen we de subsidie van de provincie Gelderland gebruiken om een beter en sneller 

netwerk binnen Lingewaal te krijgen, dat ook ingezet kan worden als hulpmiddel voor de 

(medische)zorg, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, hetzij thuis, danwel in 

één  van de geplande zorgwoningen,  in de kernen en/of het buitengebied?    (6 juli 2010 - zaaknummer 

2009-022146 Regels subsidieverstrekking  Thuisgeven in Gelderland 2010) 

4. In hoeverre is de gemeente bekend met de landelijke discussie over een commercieel, dan wel een 

publiek netwerk en wat is in deze haar standpunt? 

 

**  Gelet op de mededelingen in de pers (AD en Kontakt) dat Kleurrijk Wonen de plannen voor de 

Nieuwe Steeg in Herwijnen voorlopig stil heeft gelegd, horen we graag een toelichting van de 

portefeuillehouder. 

We hadden de mededeling liever via een raadsinformatiebrief gehad, dan via de pers. 

 


