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Vraag
Afgelopen dinsdag hebben we in de raad een motie aangenomen voor een betere
website. Informatievoorziening is van groot belang in de huidige tijd waarin de digitale
ontwikkeling met kwadratische snelheden zich ontwikkelt. Tegelijkertijd zien we dat
verschillende gebieden van Deurne als het om digitale bereikbaarheid gaat nog erg tekort
schieten. In 2009 kwam OnsBrabantNet naar Deurne (1 van de eerste gemeente) met
een glasvezel aanbieding. Echter het animo was destijds dusdanig laag (toen nog
onbekendheid) dat dit geen vervolg heeft gekregen. Ondertussen zijn we 6 jaar verder
en het hoeft geen betoog dat het gebruik van internet (mobiel, vast, telefonie, TV,
filmdiensten etc) gigantische vormen heeft aangenomen en daarmee de vraag naar
digitale bereikbaarheid en snelheid enorm is veranderd. In de dorpen om ons heen zoals
bv Asten-Someren-Peel en Maas- Gemert/Bakel en diverse wijken in Helmond is
glasvezel tot aan elk huis bereikbaar geworden en lijkt het erop dat Deurne op dat gebied
aan het achter raken is. Bijvoorbeeld in Vlierden kun je het zonder WIFI verbinding
helemaal vergeten (eigen ervaring). Daarom hebben we de volgende vragen:
1. in welke mate heeft de gemeente invloed op de aanleg van een glasverbinding?
2. zijn er na het initiatief in 2009 nog gesprekken gevoerd met aanbieders van
glasvezel zoals bv Reggefiber? en zo ja wat zijn hiervan dan de uitkomsten
geweest?
3. is er een bereidheid om te onderzoeken welke stappen hierin ondernomen kunnen
worden eventueel op basis van de opgedane kennis in de omliggende dorpen van
Peel 6.1? en op korte termijn de raad hierover te informeren.
Antwoord
1) De invloed van de gemeente op de daadwerkelijke aanleg van glasvezel is
beperkt. Er is echter wel een aantal ontwikkelingen te noemen waar we de vinger
aan de pols houden en waar we daar waar mogelijk medewerking aan verlenen
door het faciliteren van de initiatiefnemer. Op dit moment zijn de volgende twee
ontwikkelingen gaande.
- Breedband Fonds Brabant stelt een subsidie beschikbaar van 50 miljoen voor
verglazing van het buitengebied. Een van de aanvragers is het bedrijf Mabib.
Peelnetwerk, hier zijn de gemeentes uit de Peel in vertegenwoordigd, heeft
zich geconformeerd aan de aanvraag van Mabib.

1

Als de toewijzing van de subsidie duidelijk is, deze wordt binnen enkele
maanden verwacht, wordt duidelijk of de gemeente Deurne afspraken kan
gaan maken met Mabib of een andere partij.
-

Opwaarderen van bestaande netwerk door KPN. KPN heeft gemeld dat voor
2017 er een opwaardering van het bestaande “koper” netwerk gaat
plaatsvinden naar 4G. Hierdoor komt dit voor iedereen beschikbaar.
Dit geldt niet alleen voor de kernen maar ook voor het buitengebied. De
gemeente Deurne heeft twee ondernemers in het buitengebied aangemeld
voor een pilot in deze ontwikkeling.

2. zie 1.
3. Binnen onze regio is de gemeente Someren, wethouder v.d. Moosdijk, de trekker voor
de verglazing van het buitengebied. Via hem worden we, net als de overige
peelgemeenten, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Nadat er meer duidelijkheid is over de subsidietoekenning zal de gemeenteraad
worden geïnformeerd.
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