
 
 
 
Raadsfractie VVD Valkenburg aan de Geul 
 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Valkenburg aan de Geul 
 
Betreft: schriftelijke vragen krachtens Artikel 41 Reglement van Orde 
 
26 februari 2016 
 
Geacht College, 
 
Recentelijk werd de VVD benaderd door een verontruste eigenaar van een bedrijf gelegen op het 
industrieterrein De Valkenberg, alhier. Hij beklaagde zich erover dat er nog steeds geen glasvezel 
aanwezig was en dat men het nog steeds moest doen met een 12 MB voorziening die, zeker in deze 
tijd waarin optimale digitalisering al lang een must is, natuurlijk niet de capaciteit aan de bedrijven 
kan leveren waaraan zij behoefte hebben. 
Uit een korte belronde die ondergetekende gemaakt heeft, bleek al snel dat, met uitzondering van 
enkele bedrijven die reeds op eigen kosten glasvezel hebben laten aanleggen, dit bij eenieder een 
groot probleem is: langzame verbindingen die regelmatig wegvallen zijn aan de orde van de dag. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande wilt de VVD fractie de volgende vragen, ex Artikel 41 RvO aan U 
stellen: 

1. Bent U het met de VVD eens dat het niet meer van deze tijd is dat een industrieterrein geen 
glasvezel voorziening heeft? 

2. Bent U het met de VVD eens dat het College de regiefunktie op zich dient te nemen om deze 
glasvezel voorziening gerealiseerd te krijgen? 

3. Indien Uw antwoord op vraag 2 “ja” is : neemt het College op korte termijn contact op met 
deze, voor onze gemeente op velerlei gebied belangrijke groep ondernemers om dit 
probleem te helpen oplossen? 

 
Tevens verzoeken we U nadrukkelijk te onderzoeken hoe de bewoners van De Heek aangesloten 
kunnen worden op het glasvezelnet. Die mogelijkheid hebben zij op dit moment niet. 
 
In afwachting van Uw antwoord binnen de hiervoor gestelde termijn, 
Verblijf ik, namens de VVD fractie, 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Trimbos 
Fractievoorzitter VVD 
P.W.Alexanderlaan 24 
6301 TX Valkenburg aan de Geul 


