Pannerden, 23 juli 2020
Geacht College B &W en gemeenteraad van Zevenaar
In deze brief ga ik in op de aanleg van het glasvezelnet in Pannerden.
In september 2018 werd bij het Centrum in Babberich door Glasvezel Buitenaf een
voorlichtingsavond gehouden over de aanleg van glasvezel.
Voordat hierop verder wordt ingegaan is het van belang dat u nader geinformeerd wordt
over de wijze waarop kabel werd aangelegd in Pannerden (nu 20/25 jaar geleden schat ik in).
Het is goed te weten dat wij toen net niet in de bebouwde kom woonden (plm. 50 meter
vanaf het bord bebouwde kom). Wij kregen toen dus geen kabel ondanks het feit dat er ook
een herstructurering van de Hoogeweg plaatsvond (o.a. aanleg van het fietspad; hetgeen
inmiddels alweer gerevitaliseerd is). Later is het bord bebouwde kom circa 300 meter
verplaatst richting Zevenaar. Kortom wij bevinden ons al geruime tijd binnen de bebouwde
kom.
Terugkomend op de voorlichtingsavond bij het Centrum in Babberich is door Glasvezel
Buitenaf aangegeven dat voor de aanleg van glasvezel tenminste 50% van de in aanmerking
komende huishoudens zich aangemeld moet hebben. Wij hebben ons toen ingeschreven.
Immers wij hebben geen kabel hebben en werken dus via een telefoonlijn hetgeen niet zo’n
snelle verbinding is voor internet en televisie. Indien wij ons inschreven voor 16 november
2018 zouden wij ook een korting van 750 euro krijgen op de aanleg. 29 september 2018
kregen wij een bevestiging van de inschrijving via provider Fiber en een stappenplan. Op 30
oktober 2018 kwam er een brief van Glasvezel Buitenaf met als onderwerp: ”Voortgang
aanleg glasvezel Zevenaar en Duiven”.
Later bleek dat er aldus de gemeente Zevenaar het bedrijf Glasvezel Buitenaf geen
vergunning had/kreeg en zij “in zee gingen” met een ander bedrijf dat wel een vergunning
had. Wij moesten dit vanuit de krant vernemen. Wij hebben ons daar toen ingeschreven
omdat Glasvezel Buitenaf geen vergunning had.
Op 23 juli 2020 lees ik in de krant dat wij geen glasvezel krijgen. Wonen in de bebouwde
kom 2020 geen kabel en glasvezel.
Provincie Gelderland verleende bijdragen aan gemeenten (bijvoorbeeld in de Achterhoek)
voor aanleg van glasvezel aan “niet-rendabele gebieden” met (soms) een dichtheid van meer
dan 100 strekkende meter of een veelvoud met de eerst volgende buren. In onze gemeente
blijkt dat een deel van de Hoogeweg niet aangelegd gaat worden. De gemeente geeft aan,
aldus de krant, dat zij geen partij zijn en zich er niet mee bemoeien. Het is natuurlijk wel
jammer en teleurstellend dat er in 2018 niet gecommuniceerd is over het feit dat Glasvezel
Buitenaf geen vergunning had en dat later blijkt dat een ander bedrijf wel vergunning is
verleend, maar zoals nu blijkt geen glasvezel verder aanlegt op de Hoogeweg, terwijl in het
buitengebied aan de Aerdtsestraat wel glasvezel wordt aangelegd. Graag wil ik nog even wat
uit het verleden kwijt
Verleden
In de jaren 60 (toenmalige gemeente Pannerden) werd riolering aangelegd in de bebouwde
kom. Echter wij woonden buiten de bebouwde kom. Mijn vader xxxx heeft
toen toestemming gegeven om de openbare riolering aan te leggen door onze tuin. Een put

van het openbaar rioolstelsel ligt in onze tuin. Mede omdat wij er natuurlijk zelf ook bij
gebaat waren en zijn, maar ook de achterliggende woningen. Voorts zijn wij ook
toeschikkelijk geweest in de aanleg van het fietspad destijds. Enkele jaren geleden
ondervonden wij veel hinder bij de revitalisering van de weg/fietspad, die ook nog veel
langer geduurd heeft dan de planning aangaf. Bovendien is er toen ook nog schade ontstaan
aan de woonhuizen op de nummers xx en xx.
Wij hebben dat toen op eigen kosten laten repareren (dit vanwege gebrek aan bewijslast).
Ook werd zonder informatieverstrekking onze uitrit naar de Hoogeweg ontoegankelijk
gemaakt.
Ik begrijp dat de gemeente zich zal beroepen op het feit dat het allemaal verleden tijd is en
hieraan geen boodschap heeft en het bovendien toen andere gemeente was (Pannerden,
Rijnwaarden). Echter ik vind dat de gemeente, ondanks dat ze in de media aangeeft er geen
bemoeienis mee te hebben, hierin wel een passieve rol heeft gespeeld. Nader toegelicht:
vergunning verlenen, maar niet actief communiceren tijdens de vooraf bekend gemaakte
voorlichtingsavond van Glasvezel Buitenaf.
Hoe verder
Ik verwacht van de gemeente dat ze in overleg treden met Digitale Stad, die glasvezel heeft
aangelegd in een deel van Pannerden. Het resultaat hiervan: dat onder dezelfde
voorwaarden als de rest van Pannerden de Hoogeweg verder wordt voorzien in de aanleg
van glasvezel.
Dat communicatie hierover belangrijk is hoef ik niet meer te benadrukken.
Tot slot ik verzoek u vriendelijk deze brief ook te behandelen in de raadsvergadering en
vertrouw erop dat u ons nader informeert over de voortgang in deze zaak.
Met vriendelijke groeten,
xxx
Naam en contactgegevens kunnen opgevraagd worden bij de griffie

