Directie Kabelnoord
Pier Prinslaan 21
9101 PX Dokkum
Katlijk, 18 juni 2020

Geachte directie / Geachte heer Geelhoed,
We hebben uw brief met ref.nr.:20.18 ontvangen als reactie op onze brief van 8 juni jl.
In uw brief geeft u verklaringen voor de vertraging. Ondanks dat deze verklaringen onsamenhangend zijn, staat
vast dat dit voor u al bekend was. De door u genoemde redenen had u al moeten kennen vóór u ons onder druk
zette om een bijdrage te leveren aan de door u gewenste 60%. Óf u hebt ons niet goed/onvolledig geïnformeerd,
óf u hebt uw onderzoek niet goed gedaan. Zegt u het maar.
Wij kunnen ons in ieder geval niet aan de indruk onttrekken dat de aanleg van glasvezel in ons gebied niet de
prioriteit heeft gekregen die het verdient en zoals door u beloofd. Mogelijk heeft dit te maken met het gebrek aan
concurrentie.
Ook roept uw brief een nieuwe vraag op: Welke zijn de ongeveer 80 percelen die niet aangesloten zullen
worden? U moet al weten welke dat zijn. Wees daar duidelijk over.
Wij voelen ons aan het lijntje gehouden, in het bijzonder ook de “ambassadeurs” die door u waren aangezocht.
Deze voelen zich misbruikt.
Wij verlangen duidelijkheid welke de 80 percelen zijn die niet aangesloten zullen worden. Bewoners kunnen dan
direct maatregelen nemen om hun probleem op een andere wijze op te lossen. Zij hoeven niet langer onnodig af
te wachten.
Wij willen een betrouwbare planning voor de aanleg van glasvezel in ons gebied per deel.
Indien wij vóór de bouwvak van u geen voor ons bevredigend antwoord op onze verzoeken krijgen, dan zullen we
ons beraden over te nemen stappen. Dit kan onder meer inhouden dat we in overleg met gemeente en provincie
zullen treden over de contracten en mogelijkheden. Ook hebben wij connecties en ervaringen in het openbaar
bestuur. Verder moet u denken aan het collectief opzeggen van onze aanmeldingen wegens wanprestatie en het
zoeken van een andere partij om glasvezel in ons gebied aan te leggen.
Wij interpreteren de brief van Kabelnoord zo: voor 80 percelen Kabelnooit, voor de rest Kabelooit.
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