
Schriftelijke vragen

(inwinnen van informatie)

Artikel 35 Reglement van Orde

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een 
toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke of 
mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor 
gestelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo 
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden 
gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig 
dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in 
de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen 
kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het college de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording 
zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de 
griffier aan de leden van de raad toegezonden.

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende 
raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de 
behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen
omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad 
anders beslist.

Vergadering: 27 september 2022

Onderwerp: Glasvezelaansluitingen in Alblasserdam

Datum indiening: 28 september 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college  wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden.

1. Is er al een vergunning verleend of een vergunningstraject gestart voor de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in Alblasserdam en aan welke partij.

2. Worden er afspraken gemaakt over de schade welke kan ontstaan door de aanleg met name 
in straten waar net de bestrating geheel is vernieuwd ( Kerkstraat en Oude Lijnbaan). Met 
name over herstel en de kosten waarbij we ervan uit mogen gaan dat deze voor rekening van
de aanleggende partij komen. In de leidingenverordening van Alblasserdam staat het 
weliswaar beschreven  https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646613/1.maar hoe gaat 
het college handhaven.
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3. In januari 2023 wil met name Delta Netwerk al gaan starten met de aanleg. Is dat haalbaar?

4. Is het ook mogelijk dat twee vergunningen worden afgegeven en dat twee keer 
graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. 

5. Zijn er nog herbestrating projecten waarbij de werkzaamheden gecombineerd plaats kunnen 
vinden.

Gevraagd wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Toelichting:

Als CDA fractie zijn wij voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Alblasserdam . Wij pleiten 
voor goede communicatie vanuit de gemeente naar onze inwoners en zo min mogelijk  overlast en 
schade aan onze bestrating. Met name Deltakabel heeft huis aan huis  folders verstrekt, legt 
huisbezoeken af en organiseert informatie/ bewonersavonden zonder dar daar goede informatie 
vanuit de gemeente tegenover staat.

Ondertekening en naam: 

Namens de CDA fractie

Andre Ruikes 
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