
Beste leden van de gemeenteraad Meierijstad,

In onderstaand schrijven vraag ik uw aandacht voor een dringende kwestie, namelijk de gelijke 
behandeling van inwoners. Ik ben me ervan bewust dat ik niet alle details weet. Wat ik wel weet is 
dat het “niet goed voelt”.

Genaaid met glasvezel

Al jarenlang woon ik met veel plezier in het buitengebied van Keldonk in de gemeente Meierijstad. In 
2018 heb ik besloten me aan te melden bij de campagne voor het aanleggen van een glasvezelnet in 
het witte buitengebied. Waarbij met wit bedoeld wordt het buitengebied dat voor internet 
afhankelijk is van een telefoonaansluiting. Ik had er de ruim 1800 euro die de aansluiting zou kosten 
wel voor over.

Na ruim een jaar vertraging komt over enkele weken “Glasvezel Buitenaf” mijn aansluiting monteren 
en zou ik verheugd gebruik moeten kunnen maken van supersnel internet. Van verheuging is echter 
geen sprake meer. Het blijkt dat dezelfde glasvezelaansluiting  nu aan bewoners van grijs 
buitengebied gratis wordt aangeboden. Waar met grijs wordt bedoeld bewoners in linten of gebieden 
waar al een kabel ligt van KPN of Ziggo. Ook de bewoners in de kom van de kleine kernen ( de zwarte 
gebieden) kunnen een gratis glasvezelaansluiting krijgen.

Ik misgun niemand een gratis aansluiting. Ik maak me wel ontzettend boos over de ongelijke 
behandeling van inwoners van dezelfde gemeente Meierijstad. De gemeente heeft in 2017 met 
“Glasvezel Buitenaf” een convenant opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over voorwaarden, de 
planning van de aan te sluiten gebieden en de verdeling van de kosten over de witte, grijze en zwarte 
bewoners.

Natuurlijk het is mijn eigen keuze geweest om voor 1800 euro mee te doen met de aanleg van het 
glasvezelnetwerk. Echter had ik toen geweten dat mijn grijze buren gratis op het netwerk aan zouden 
kunnen sluiten, dan had ik toen een andere keuze gemaakt.

Ik voel me genaaid (benadeeld, bedrogen, opgelicht). Omdat ik 1800 euro moet gaan betalen voor 
een aansluiting die anderen gratis krijgen aangeboden.

Ik voel me gediscrimineerd omdat ik in een verkeerd gekleurd gebied woon.

Ik voel me gechanteerd omdat tijdens de campagne in het witte gebied werd gesteld dat als ik nu niet 
zou aansluiten het me later altijd 2000 tot zelfs 10.000 euro zou kunnen gaan kosten.

Kan ik “Glasvezel Buitenaf” verantwoordelijk houden voor mijn slechte gevoel? Glasvezel Buitenaf is 
een commerciële partij. Zij streven naar zoveel mogelijk aansluitingen en winst maximalisatie. Of de 
verdeling van de kosten eerlijk is, zal hen geen zorg zijn. Ik hoef van hen niet anders te verwachten.

Hoe anders ligt dit voor de gemeente Meierijstad. Zij hebben met Glasvezel Buitenaf afspraken 
gemaakt in het convenant. Gemeente  Meierijstad heeft de plicht de gelijke behandeling van haar 
inwoners te beschermen. In plaats van te voldoen aan haar verplichtingen, heeft ze mijn belangen en 
die van honderden andere witte bewoners verkwanseld.

Middels dit schrijven hoop ik de gelijke behandeling van inwoners onder uw aandacht te krijgen. Het 
kan toch niet zo zijn dat afspraken die gemeente Meierijstad maakt, voor de ene groep burgers 1800 
euro nadeliger uitvalt dan voor een andere groep. Ik hoop dat de gemeente raad over deze kwestie 
een discussie opent en dat uiteindelijk de ongelijkheid in de behandeling van verschillende burgers 
wordt weggenomen.

Met vriendelijke groet,

BijJet
Markering


