AI/075923

Boekel, 3-11-2016
1

Aan het college van Burgemeester&Wethouders
Van gemeente Boekel Venhorst
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ln de slimste provincie van Nederland is het mobiele telefoonbereik het slechtste in Nederland na
de provincie Drenthe. Zo blijkt uit het onderzoek naar het bereik van de mobiele telefoon in
Brabant, uitgevoerd door de NOS en Omroep Brabant.
Uit dit onderzoek blijkt, dat de Brabanders het mobiele telefoonbereik gemiddeld met een 5,1
waarderen. ln onze gemeente Boekel-Venhorst is dit zelfs nog lager, een 4,4
zorgelijk en niet
Het CDA Boekel-Venhorst vindt deze slechte mobiele bereikbaarheid
acceptabel. Zeker indien daardoor zelfs het alarmnummer 112 soms niet te bereiken zou zijn.
Wethouders:
Wij hebben daarom de volgende vragen voor het college van Burgemeester

Hoe waardeert u de mobiele bereikbaarheid in onze gemeente? Merkt u dat deze verbetert,
verslechtert of onveranderd blijft?
Hoewel u natuurlijk niet verantwoordelijk bent voor het mobiele netwerk, want dat zijn de
telecomproviders, is het CDA wél benieuwd hoe u naar dit thema kijkt.

Er zijn gemeenten waarvan de inwoners, vanwege de slechte mobiele bereikbaarheid, niet in
staat zijn om contact te leggen met alarmnummer 112. ls daar in onze gemeente ook sprake
van? En hoe vaak komt dit voor en in welke wijken, buurten of postcodegebieden?
Bent u bereid om mee te denken over en mee te werken aan het verbeteren van de mobiele
bereikbaarheid op plaatsen waar deze onvoldoende is? Hoe ziet u de rol van de gemeente
daarbij?
Bent u bereid om aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant te vragen om
samen met u in gesprek te gaan met de telecomproviders en gezamenlijk te gaan werken
aan een oplossing voor dit probleem?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie CDA Boekel-Venhorst,
Maria van den Broek

bedankt!

