
Van: …………….. 
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 14:16 
Aan: Noordoostpolder 
Onderwerp: glasvezel buitengebied. 
 

t.a.v.  de gemeenteraad   / alle partijen/frakties  
 
Geachte leden  van de raad, 
 
Ondergetekende voelt zich zwaar bedonderd door de organisatie  van de glasvezel leverancier/ 
Solcon. 
Ik meende te hebben begrepen dat we voor het goede doel het mogelijk maken van de beste 
communicatiemogelijkheden voor de mensen in de polder en daarmee ook de meest optimale 
contactmogelijkheid met o.a. de gemeente.   Het kostte ons wel €  1750,-    maar dat had ik er 
graag voor over .   Het doel was immers goed..   Wat blijkt nu ?   We zitten geheel vast aan de 
organisatie en we kunnen geen andere leverancier  van glasvezel krijgen .     De mensen in het 
buitengebied zijn dus bedonderd.   Ze raken nooit meer los van deze organisatie  en we hebben 
nu te maken met een monopolistische structuur.   Als je het niet eens bent met een 
prijsverhoging, dan blijft ons slechts de mogelijkheid weer van de glasvezel af te gaan .    En 
daarvoor hebben we juist niet die extra grote bijdrage geaccepteerd.   Ook de gemeente, 
andere overheids-structuren en andere o.a. nutsorganisaties , maar ook structuren in het 
bedrijfsleven  kunnen hier niet blij mee zijn als de mensen besluiten weer van de glasvezel af te 
gaan.  Wie gaat nu het algemeen belang behartigen ? 
Ik kwam er ook nog achter dat als je je pakket wilt aanpassen  bv.  door de vaste telefonie los te 
laten daar iedereen tegenwoordig voorzien is van een smartphone,   dan moet je hetzelfde zo 
niet meer gaan betalen . 
 
Ben ik nu gek of hebben we ons allemaal in de luren laten leggen .     Wat kan of wil de 
gemeente hier aan doen . 
Het liefst zie ik dit probleem in de raad behandeld, maar verwacht in ieder geval de nodige 
reacties. 
 
Met vriendelijke groet  
…………………. 


