8-2019 Vragen vragenuurtje raadsvergadering 19 maart 2019 omtrent aanleg glasvezel
buitengebied.
Momenteel wordt er in het buitengebied van de gemeente Aalten glasvezel aangelegd. Bij HMV zijn
wat klachten binnen gekomen omtrent het plaatsen van een schakelkast voor ca 300 aansluitingen
aan de Klokkemakersweg in IJzerlo. Deze schakelkast is geplaatst net naast de oprit van een
woonhuis, op een riolering. Gemeente is hierover direct geïnformeerd en gevraagd of deze kast
geplaatst kon worden. Nu de kast is aangesloten, maar nog niet op volle toeren draait, blijkt dat er
door de ventilatoren en de trillingen van de grondplaten geluidsoverlast is ontstaan en de bewoners
hierdoor nu al gezondheidsproblemen hebben. Ondanks dit is de glasvezel buitenaf toch gewoon
doorgegaan met het aansluiten van woningen. Op 18 februari is wethouder Kok langs geweest bij de
bewoners en voor zover bij ons bekend wordt er op 19 maart een geluidsmeting uitgevoerd.
Vragen van Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging.
1. Wat is de stand van zaken omtrent aanleg glasvezel buitenaf in de gehele gemeente Aalten?
2. Is de situatie rondom de Klokkemakersweg bij u bekend, wat is de stand van zaken?
3. Worden de geluidsmeting door een onafhankelijk bedrijf uitgevoerd en word er ook rekening
gehouden dat de airco’s met dit weer nog niet op volle toeren draaien?
4. Waarom is er gekozen om de kast boven op een riolering te plaatsen en vlak bij een woonhuis? Dit
terwijl er maar een paar woonhuizen staan aan deze weg en deze net als andere schakelkasten in de
gemeente Aalten ook veel verder van woonhuizen geplaatst had kunnen worden?
5. Binnen welke termijn kunnen de bewoners een oplossing verwachten ivm hun
gezondheidsklachten? En wat zijn de mogelijkheden en de gevolgen van verplaatsten?
6. Waarom is er zo lang gewacht met actie ondernemen? Dit is bij het plaatsen van de schakelkast al
gemeld, toen er nog geen bedrading inzat. Ook tussen het contact met wethouder Kok en de
geluidsmeting erg veel tijdsverschil, gezien de gezondheidsklachten van de bewoners.
7. Zijn er nog meer van deze gevallen in de gemeente Aalten?
Met vriendelijke groet,
Henk Meerdink
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