
Aan de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard 

Geachte leden van de raad. 

Ik vraag uw aandacht voor het volgende; 

sinds.... is een groot aantal van de Albrandswaardse inwoners en diverse ondernemers met grote 
regelmaat voor langere tijd niet telefonisch of via internet bereikbaar. 
anno 2015, waar veel mensen geen huisaansluiting meer hebben en vaak communiceren via het 
mobiele netwerk en via internet, een ernstige situatie. 
De oorzaak hiervan is gelegen inzet feit dat er op ... een mast van KPN verwijderd is en deze 
teruggeplaatst moet worden, navraag bij KPN leert dat er problemen zouden zijn met het plaatsen 
van een nieuwe mast van de zijde van de gemeente Albrandswaard. 
voor ondernemers en inwoners is het gissen of dit klopt. 

Vast staat dat bewoners aan de Dorpsdijk, de Mezenstraat, de l.g. molenaar straat en de anthony van 
Hoboken straat, en Maria straat en zo kan ik nog even door gaan in Rhoon met regelmaat verstoken 
zijn het digitale netwerk. 

Kunt u zich voorstellen dat: 
- inwoners geen ambulance kunnen bellen in hun huis wanneer die nog is? 
- buiten op straat contact gezocht kan worden met 112 
- inwoners verstoken blijven van belangrijke communicatie zoals burgemet 
- wanneer ik als ondernemer bij familie een uitvaart moet regelen geen contact kan leggen met 
uitvaartcentra? enz.doordat er binnen gereik is met mobiel of internet 
- mensen geen bankzaken kunnen doen? 

Misschien zult u zeggen dat dit een verantwoordelijkheid is voor KPN. Echter omdat hier serieus te 
veiligheid van inwoners van Albrandswaard in het geding is verzoek ik u om er bij het college op aan 
te dringen om met KPN in contact te treden om z.s.m. tot een oplossing te komen. 

Uiteraard wordt ik graag geïnformeerd over de stappen die de gemeente gaat ondernemen. 

In afwachting van u reactie 
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