
× 
Graag aanvinken wat van toepassing is: 

 Schriftelijke vragen (termijn beantwoording 30 dagen) 

×Technische vragen (termijn beantwoording 1 week)
 Aankondiging vragen vragenhalfuurtje (termijn 30 uur)
 Aankondiging vragen voor commissie (termijn 48 uur

(boven aan de balk op invoegen staan, vervolgens helemaal rechts op 
symbool staan en het vinkje aanklikken )

Graag aanvinken wat van toepassing is: 
×Programma 1: Samenleving, Commissie Burger & Bestuur 

 Programma 2: Ruimte, Commissie Ruimte & Grote Projecten
 Programma 3: Bestuur en veiligheid, Commissie Burger & Bestuur 

Betreft Vragen CDA fractie voor het vragenhalfuurtje in de Raadsvergadering van 4 maart 2021.
De vragen zullen worden gestelde door Peter Roos
Datum ingediend op 2 maart voor de bijeenkomst op 4 maart
INVULLEN Onderwerp ×                INVULLEN

Vragen & Antwoorden

Vragen Antwoorden

In december 2020 heeft de Raad besloten tot een 
nader onderzoek tot vestiging van twee scholen 
onder 1 dak met daarbij de vestiging van een IKC in 
Ouderkerk. Kan het College, we zijn nu bijna 3 
maanden verder, iets vertellen over de voortgang 
rond dit onderzoek na het aannemen van het 
raadsbesluit?
Wij en inwoners constateren wij de halte van lijn 300 
in Ouderkerk de aanwezigheid van fietswrakken 
\(teveel) en die er ook al een hele lange tijd staan. 
Men vertelde ons 6 tot 9 maanden of langer. Dit doet 
de aanblik van dit gebied geen goed. Welke actie 
gaat worden ondernomen, bij voorkeur op korte 
termijn om deze te verwijderen en ook om te 
realiseren dat het daarna netjes blijft?
Zoals bekend middels de bewonersbrief , het bericht 
van leverancier, maar ook vele mails en 
telefoonberichten die ons vanuit de buitengebieden 
bereiken,  heeft Delta Fiber het bedrijf dat glasvezel 
internet verbinding  voor onze en aangrenzende 
buitengebieden zou aanleggen zich terug getrokken. 
Voor de bedrijven, thuiswerkers, scholieren en 
studenten daar is snel glasvezel internet echter 
noodzakelijk. 

-Welke acties kan en wil  het College nemen om het 
huidige moeizame proces weer vlot te trekken?  

- Gaat de wethouder contact zoeken met de andere 
gemeenten in de regio waarvan ook het buitengebied 
verstoken lijkt te blijven van snel glasvezel internet?

- zijn er juridisch nog mogelijk om Delta Fiber te 
dwingen om zijn contracten na te komen? 




