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-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: LinkPlanet [mailto:admin@linkplanet.nl]
Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 12:23
Aan: Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Anno 2012 zijn we nog steeds het lachertje van Zuid-Holland!
Urgentie: Hoog

LS.,

Inmiddels zijn we alweer een kleine 1 á 2 jaar verder, nadat ons allerlei 
veranderingen beloofd werden, waaronder meer HD-zenders, glasvezel-internet voor
iedereen en een vrije keus van aanbieder. Deze mooie verhaaltjes werden allemaal
door door onze "fantastische" 
wethouder Dhr. Euser beloofd.

Achteraf hadden we dit wel kunnen zien aankomen. Alleen maar leugentjes om 
zieltjes te winnen. Schandalig.

Inmiddels is het eind juni 2012 en voorlopig heeft nog altijd niemand geen 
internet via de glasvezel, nog altijd slechts 3 schamele HD-zenders (Nederland 
1, 2 en 3). En nog maat te zwijgen over een vrije keus van kabel/glasvezel 
aanbieder.

Uit informatie, verstrekt door Caiway zelf, blijkt dat wij pas in 2015 meer 
HD-zenders zullen gaan ontvangen. Dat is pas over 3 jaar! Dat is toch alles 
behalve normaal te noemen? Elke andere "moderne" gemeente om ons heen heeft al 
de beschikking over meer dan 18 volwaardige HD-zenders, alleen Oudbrandswaard 
loopt achter de feiten aan. In Rotterdam zijn er zelfs diverse glasvezel 
aanbieders die, naast internet, ook televisie (met HD programmering) aanbieding 
via glasvezel. 
En wij moet "geduldig" bijna 3 jaar lang afwachten (2015) todat er daadwerkelijk
voor ons gaat veranderen? Tegen die tijd is Quad HD al beschikbaar in iedere 
gemeente, behalve Oudbrandswaard natuurlijk.

Ook zouden de prijzen ongewijzigd blijven van het kabel aanbod, echter bleek al 
snel hier niks van waar te zijn, want Eredivisie Live werd meteen een stuk 
duurder dan dat wij aan CAI Albrandswaard betaalde. Maar ja, eigen schuld, dikke
bult toch? Hadden we maar niet op Dhr. Euser en zijn partij moeten stemmen. Ik 
ga ervan uit dat in 2014 reeds het één en ander gaat veranderen bij de nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen. En van wat ik onze buurt verneem zijn er wel meer 
mensen die behoorlijk teleurgesteld zijn in de werkwijze van Dhr. Euser.

Caiway verwijst ons naar de gemeente, waarop de gemeente ons weer terug verwijsd
naar Caiway. Dit is dus een typisch gevalletje van "de pot verwijt de ketel dat 
hij zwart ziet", waar de inwoners van Oudbrandswaard de dupe van worden.

Ik voorzie, in ieder geval tot 2014 (gemeenteraadsverkiezingen), geen enkele 
positieve verandering. Dat wil zeggen we blijven bij 3 HD-zenders, niemand wordt
aangesloten op glasvezel, geen keuze in aanbieder en naar alle 
waarschijnlijkheid nog meer valse beloftes en mooie verhaaltjes. De enige 
verandering die ik wel op korte termijn voorzie is een prijsverhoging, want 
aangezien alle andere beloftes geen steek houden, zal deze ook wel sneuvelen. 
Typisch voor deze gemeente. Ik heb er in ieder geval schoon genoeg van. Dhr. 
Euser kan wat mij betreft ook in de stront zakken met zijn populaire praatjes, 
verhaaltjes en valse beloftes. En hetzelfde geldt voor de politieke partijen die
hem hierin steunen.

Even ter motivatie; ik weet niet of het de beleidsbepalers van Oudbrandswaard is
opgevallen, maar het stenen tijdperk ligt al een tijdje achter ons hoor! Echter 
kijk je naar onze fantastische gemeente, dan zou je toch anders gaan denken.

Mike Versteegen
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