Directie Kabelnoord
Pier Prinslaan 21
9101 PX Dokkum
8 juni 2020
Geachte directie,
De Corona-crisis toont het belang van een goede, digitale infrastructuur duidelijk aan.
Thuiswerken en digitale lessen zijn nu algemeen geworden. Daardoor is ook gebleken dat traag
internet, in het bijzonder bij het verzamelen van informatie en het kunnen participeren in de
samenleving, het bedrijfsleven én het onderwijs, een beperkende factor is.
Ruim een jaar geleden werden we zeer actief door Kabelnoord benaderd met een folder over
supersnel internet via glasvezel op de “witte” adressen. Hierover waren we al door de gemeente
geïnformeerd, ook dat er naast Kabelnoord andere initiatiefnemers waren.
Kabelnoord echter zocht uitdrukkelijk de samenwerking met verenigingen van plaatselijk belang en
de inwoners en zette een flink aantal lobbyisten in om buurtgenoten aan te sporen om snel in te
schrijven, zodat tot aanleg kon worden overgegaan als er tenminste 60% deelname zou zijn. Daarom
besloten velen om er de schouders onder te zetten en glasvezel ook te beschouwen als een
‘gemeenschappelijk doel.’
Nadat wij ons dus hadden ingespannen voor ons ‘gemeenschappelijk doel’ was het succes daar.
Immers op diverse plaatsen werden haspels en een aanhangwagen met een juichend bord geplaatst:

Kabelnoord gaat hier glasvezel aanleggen.
Indien op dit moment op de website van Kabelnoord de eigen postcode door een bewoner in ons
gebied wordt ingevuld, verschijnt de mededeling dat:

“Kabelnoord kan diensten leveren op dit adres.
De aanleg van het glasvezelnetwerk is reeds gestart.”
Diverse bewoners hebben de laatste tijd bij Kabelnoord geïnformeerd wanneer de aansluiting van
hun woning een feit zou zijn. Hierop werd nooit een helder antwoord gekregen. Op geen enkele
wijze wordt meer aan informatieverstrekking naar de bewoners toe gedaan, waarbij we bij de start
van de campagne overstelpt werden met informatie en verzoeken om samen te werken. Er is veel
druk gezet om vorig jaar snel in te schrijven. Aanmelden na 24 juni 2019 zou tenminste € 500 extra
kosten.
Wij vinden de huidige gang van zaken zeer kwalijk.
Er zijn kansen gemist om aanleg sneller en tegen lagere kosten te realiseren, door bijvoorbeeld de
werkzaamheden aan de wegen in Mildam te benutten om direct de kabels te leggen. Er wordt
volgens ons te weinig of eigenlijk geen prioriteit gegeven om ons van snel internet te voorzien.
Als partners in het ‘gemeenschappelijk doel’ eisen wij duidelijkheid over wanneer glasvezel door
Kabelnoord in ons gebied wordt aangelegd.
We wensen niet langer aan het lijntje te worden gehouden, maar te worden aangesloten!

Omdat ook de provincie en de gemeente een rol spelen bij de aanleg hiervan, sturen we ook een
afschrift van deze brief naar de Statenfracties van de provincie en de Raadfracties van de gemeente.
Hoogachtend,
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