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Aan de voorzitter van de raad
van de gemeente Boxtel

Betreft:
voortgang aanleg glasvezel

Boxtel, 12 april 2015

Geachte voorzitter,

De realisering van een glasvezelnet voor onze gemeente is voor de laatste keer aan 
de orde geweest tijdens de raadsvergadering van 10 februari 2015.

Uitgangspunt daarbij is dat in de toekomstig overgegaan wordt tot volledige dekking 
van onze gemeente, inclusief het buitengebied. Niet alleen vanwege het economisch,
maar ook vanwege het zorgaspect. Mensen zullen steeds langer zelfstandig blijven 
wonen en de zogenaamde zorgapps worden in gestaag tempo ontwikkeld. 

Uit de antwoorden die wethouder Van Wanrooij destijds gegeven heeft, mochten we 
concluderen dat ons binnenkort een raadsvoorstel zou bereiken voor de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied en daarbij gaf de wethouder tevens aan dat de lokale 
partner GlasvezelBoxtel betrokken was bij dit voorstel dat de raad binnenkort zou 
bereiken.

Glasvezelboxtel heeft een plan ingediend om glasvezel uit te rollen in het 
buitengebied en ook de beide kernen Liempde en Lennisheuvel mee te nemen. Voor 
dit plan is een “aanjaagkapitaal” nodig.

Sinds de raadsvergadering van 10 februari jl. hebben wij niets meer vernomen en 
ook geen openbare collegebesluiten ontdekt met dit onderwerp. Wij waren destijds 
verheugd over de antwoorden van de wethouder, waarmee de realisatie van 
glasvezel op korte termijn aan de raad voorgelegd zou worden. Toch is het alweer 
twee maanden stil en daarom zijn wij zeer benieuwd naar de stand van zaken:

1. Wat is er m.b.t. de voortgang in de realisatie van glasvezel in de 
tussenliggende twee maanden concreet gedaan?

2. Wanneer wordt het toegezegde raadsvoorstel m.b.t. de aanleg van glasvezel 
in het buitengebied, inclusief de beide kernen, aan de raad voorgelegd?

3. Is Glasvezelboxtel nog steeds in beeld voor de uitwerking? 

We hopen spoedig het voorstel onder ogen te krijgen, opdat er daarna zo snel 
mogelijk doorgepakt kan worden en tot aanleg overgegaan kan worden en dus 
geheel Boxtel ideaal digitaal ontsloten wordt tegen acceptabele kosten.
Een vurige wens van BALANS gaat dan in vervulling!

Fractie BALANS:
Mariëlle van Alphen, woordvoerder
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen


