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Goedemorgen,
 
Ik dacht dat ik dit al had ingezonden maar kan het niet terugvinden in mijn
"verzonden"archief noch op de lijst met ingezonden stukken voor 1 februari.
 
Vandaar dat ik het nogmaals ter verspreiding aan de raadsleden en B&W bij u
aanbiedt. 
 
met vriendelijke groet,
 
Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES  - RHOON
The Netherlands
privé: +31 (0)10 50 1 74 81
gsm: +31 (0)6 11 84 00 73
mail: wwarnaar@kabelfoon.nl
https://www.facebook.com/wimge.warnaar
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Een wens voor het nieuwe jaar

Naast de gebruikelijke wensen voor een voorspoedig en gezond 2021, speciaal in deze pandemie tijd van groter belang dan al het andere, zou ik het college en de raad van Albrandswaard toch ook nog een andere wens mee willen geven.


De bewoners van het buitengebied van Albrandswaard is bij de verkoop van het kabelnetwerk aan CIF destijds beloofd door de toenmalige wethouder Euser dat ook het buitengebied, onder dezelfde voorwaarden als de bebouwde kom, zou worden aangesloten op het nieuwe glasvezelkabelnetwerk. 


Daar is het tot op heden niet van gekomen, ondanks alle inspanningen van een aantal bewoners, en de opbrengst lijkt verdampt te zijn aan andere projecten. De 15 miljoen van ENECO zou een mooie opstap kunnen zijn om de eerder gedane beloften ook daadwerkelijk invulling te geven. Goed voorbeeld is hoe ze het in de Hoekse Waard aanpakken: het hele buitengebied (aardig wat meer vierkante kilometers als hier) krijgt een aansluiting. Omdat men het daar wel een economisch en maatschappelijk belang vindt https://bit.ly/2K6TpFf 


Heel wat anders als de aanfluiting (geen aansluiting) die ons ten deel valt. Daarom de wens dat komend jaar de eerder gedane belofte dan ook wordt ingewilligd.


Fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021


Wim Gé Warnaar


Inwoner buitengebied Albrandswaard


wwarnaar@kabelfoon.nl 
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