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Van: Michel @ DSZL [mailto:michel@deschipperszijnlos.nl] 
Verzonden: donderdag 15 november 2012 14:32
Aan: Marjan van 't Hof-Munter
Onderwerp: Re: Reactie naar aanleiding van uw mailbericht d.d. 26 september 2012
Urgentie: Hoog
 
LS.,

Dank voor de bekende (langzame) standaard reactie.

Ik had geen andere reactie verwacht van onze "miserable" gemeente en begin te 
twijfelen aan het functioneren van diverse personen binnen deze gemeente. Een 
hoop vragen blijven hierdoor (wederom) onbeantwoord.

Tijdens de overname werd er van de daken geschreeuwd dat er GEEN verhoging van 
prijzen zouden optreden. Inmiddels weet iedereen in Albrandswaard (behalve onze 
"rijke" ambtenaren natuurlijk) dat dit wel degelijk is gebeurd. Op de website 
van Caiway (t.b.v. Albrandswaard) staat zwart op wit dat er wel degelijk 
prijsverhogingen zijn uitgevoerd. Een simpel voorbeeld hiervan is Eredivisie. 
Deze is maar liefst 7.28 Euro per maand (!) duurder geworden dan voorheen.

En wat zijn we er allemaal wijzer van geworden van deze "prachtige" overname...?
Juist, helemaal niks! Nog steeds maar 3 HD-zenders en dit anno 2012! U en deze 
"fantastische" gemeente zouden zich moeten schamen voor dit. Elke andere 
gemeente rondom Albrandswaard heeft meer HD-zenders dan wij. De meeste hebben 
rond de 18 HD-zenders (zonder meeprijs). En wij moeten voor deze "bagger" 15.20 
Euro betalen? Schandalig.

Inmiddels ben ik het "spuugzat" (en ik ben hierin absoluut niet de enige). De 
gemeente interesseert het helemaal niks wat de burger denkt of verwacht. De 
gemeente heeft flink kunnen cashen met de verkoop van CAI Albrandswaard aan 
Caiway en ondertussen zijn wel alweer ruim een jaar verder en er is nog altijd 
helemaal NIKS verandert! Volgens Caiway mogen wij blij zijn als wij in 2015 pas 
over het volledige aanbod van HD-zenders kunnen beschikken. Voor die tijd zal er
helemaal niks gaan veranderen. De gemeente heeft destijds gezegd dat zij de 
beste mogelijkheden voor haar inwoners te hebben gerealiseerd door CAI 
Albrandswaard af te stoten aan Caiway, maar uiteindelijk blijkt het (uiteraard) 
allemaal grote flauwekul en onzin. Anders hadden wij ondertussen wel het één en 
ander gemerkt.

Sowieso functioneert de gemeente absoluut niet naar behoren; de laatste jaren 
stijgt het aantal inbraken, waardoor burgers zich niet meer veilig voelen binnen
deze gemeente (met name Portland). Zo was onlangs nog een politie helikopter te 
horen om schijnbaar dieven op te sporen. Overal worden (weg)werkzaamheden 
uitgevoerd, maar de uitvoering en het resultaat laten vaak te wensen over. En 
ondertussen komt de gemeente bij elkaar op vergaderingen om zich bezig te houden
met andere, onbelangrijke, futiliteiten.

Aangezien we geen steek zijn opgeschoten t.o.v. een jaar geleden, ben ik 
genoodzaakt om andere stappen te ondernemen. Inmiddels ben ik al met diverse 
inwoners van Albrandswaard een gesprek aangegaan over het reilen en zeilen van 
deze gemeente. Iedereen komt uit op dezelfde conclusie; de huidige samenstelling
van de gemeente in combinatie met de huidige bezetting van deze functioneren 
niet. Beloftes worden niet nagekomen, afspraken genegeerd, veiligheid kan niet 
worden gegarandeerd, slechte uitvoering werkzaamheden en uiteraard gaat dit 
allemaal ten koste van de hardwerkende en betalende burger.

In diverse emails richting de gemeente en vergaderingen heb ik dit al meerdere 
keren aangekaart, echter wordt er nergens inhoudelijk op gereageerd, alleen maar
een standaard reactie terug per email met informatie die elke "wezenlose" van 
het internet kan plukken (zie ook ingezonden stukken bij gemeente vergaderingen 
en dergelijke). De gemeente van Albrandswaard heeft hier duidelijk "schijt" aan.
Maar, zoals ik hierboven ook al heb aangegeven, ga ik dingen nu anders 
aanpakken. Sowieso ga ik de mensen die ik reeds gesproken heb nogmaals bij 
elkaar roepen om een motie van wantrouwen tegen het functioneren van deze 
gemeente (en daarmee haar raadslieden) in te dienen. Daarnaast zal ik ook alle 
media mogelijkheden informeren naar het "functioneren" van deze gemeente. Ik 
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hoop dat het daardoor breed uit in de media (zoals tv en radio) zal worden 
uitgemeten. Daarnaast zal ikzelf 'social media' gebruiken om dit zelf kenbaar te
maken aan heel Nederland.

Ook zal ik de Opta en NMa informeren over deze werkwijze en vragen stellen over 
de verkoop van CAI Albrandswaard aan Caiway en of deze wel volgens de wettelijk 
vastgestelde regels en richtlijnen zijn gegaan.

Albrandswaard een moderne gemeente? Sorry hoor, maar als ik dat hoor dan 
springen gewoon de tranen in mijn ogen van het lachen. Ik heb voor de gemeente 
Albrandswaard nog wel een nieuw motto: "stilstand is achteruitgang", wellicht 
een mooie passage om op de website HYPERLINK 
"http://www.albrandswaard.nl"www.albrandswaard.nl te zetten? Dan weten de 
inwoners (voor zover ze dat nog niet wisten) ook waar men aan toe is.

Ik wens dan ook geen verdere conversaties aan te gaan hierover, aangezien we het
stadium voor onderhandelen inmiddels al voorbij zijn. Ik heb de gemeente van 
Albrandswaard hier meer dan voldoende tijd voor gegeven om dit correct op te 
lossen. Helaas was dit dus niet aan uw of uw collega's besteed. Deze hadden het 
waarschijnlijk te druk met koffie drinken of andere dergelijke "dringende" 
zaken.

Hoogachtend,
M. van der Lingen

PS: Tevens mijn reactie ook naar alle partijen binnen (en buiten) de gemeente 
Albrandswaard worden verstuurd in BCC.
Op 15-11-2012 13:30, Marjan van 't Hof-Munter schreef:
Geachte heer Van de Lingen,
 
Hartelijk dank voor uw reactie over de CAI.
 
In de eerste plaats mijn excuses voor de vertraging in mijn reactie, de reden 
daarvan wordt hieronder duidelijk gemaakt.
 
De stand van zaken m.b.t. de CAI in Albrandswaard is de volgende:
 
Eind 2011 heeft de gemeente de CAI Albrandswaard – met voorwaarden – verkocht 
aan CIF.
 
De levering van radio, tv en internet diensten is door CIF gecontracteerd aan 
CAIWAY. 
CIF/CAIWAY hebben een voorstel gedaan aan de gemeente om het aantal kanalen voor
analoge abonnees terug te brengen van 30 tot 15 (hiervoor komen 50/60 digitale 
kanalen terug). Op deze manier ontstaat ruimte op de coax-kabel, waardoor een 
betere dienstverlening aan digitale abonnees kan worden gegeven, zoals 
drie-in-een-pakketten, elektronische programmagids, e.d. Omdat bleek dat dit een
prijsverhoging voor de analoge abonnees inhield, is de gemeente hiermee niet 
akkoord gegaan (afspraak was gedurende drie jaar 30 analoge kanalen tegen prijs 
van 14,95 euro plus indexering). Het voorstel werd daarop door CIF/CAIWAY 
ingetrokken.
 
Op dit moment wachten wij nog op een nieuw voorstel van CIF/CAIWAY.
 
Inmiddels is – volgens afspraak – begonnen met de verglazing van het kabelnet in
Albrandswaard. In het contract was overeengekomen dat 50% zou worden verglaasd 
voor eind 2013, de andere 50% in de periode 2014 – 2018. Inmiddels heeft CIF 
besloten om 100% te verglazen voor eind 2013/begin 2014. Na aanleg van 
glasvezelnetwerk zullen er tenminste twee leveranciers van diensten over de 
kabel worden gecontracteerd.
 
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van 
vragen kunt u mij ook mobiel bellen 06-54932752. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Gemeente Albrandswaard
drs. Bert Euser mba
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Wethouder Burger en Bestuur, Middelen en Economie
 
Bezoekadres: Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal
Postadres: Postbus 1000, 3160 GA Rhoon
T (010) 506 17 07
F (010) 501 81 80
M 065 493 27 52
E HYPERLINK "mailto:b.euser@albrandswaard.nl"b.euser@albrandswaard.nl
I HYPERLINK "http://www.albrandswaard.nl"www.albrandswaard.nl
@BertEuser

Pagina 3


