COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Onze wethouder, Ingrid Voncken,
heeft samen met een grote
groep enthousiaste vrijwilligers
zaterdag het startsein gegeven
voor het Lvc-net. Een ambitieus
programma waar politiek en
bestuurlijk al het nodige over
gezegd en geschreven is. De vraag
doet zich voor in hoeverre het uitrollen van een glasvezelnet nu
wel of geen overheidstaak is? De
overheid heeft in het verleden al
vaker het initiatief genomen om
verbindingen (weg, water, gas en
elektriciteit) mogelijk te maken.
In een aantal gevallen is die
verantwoordelijkheid later weer
overgedragen aan commerciële
partijen. Dat is ook een zorg- en/
of kritiekpunt. Feit is wel dat, als
de aanleg van een glasvezelnet in
het hele Land van Cuijk (inclusief
het buitengebied) commercieel
interessant zou zijn, dan zouden
er al lang marktpartijen actief
zijn geweest. Het is niet zo dat
er helemaal geen glasvezel aanwezig is. Maar tot nu toe beperkt
het zich tot enkele (grote) bedrijven. Ik ga me niet te buiten aan
het doen van een voorspelling.
Ik weet eerlijk gezegd niet of in
de toekomst (laten we eens zeggen: over 10 of 20 jaar) glasvezel
de standaard is, of misschien wel
een G5-netwerk, of misschien een
hele nieuwe techniek? Volgens

mij zijn de geleerden het niet
eens, laat ik dan maar voorzichtig
zijn. Maar los van de vorm of de
techniek, informatie en informatie overdracht is en wordt steeds
belangrijker. Dat zien we op alle
terreinen, in het onderwijs en de
zorg, bij communicatie tussen
vrienden, familie en zakelijke
contacten en ongeacht de leeftijd.
Zonder computer, zonder tablet
of smartphone, zonder een digitale snelweg die voldoende capaciteit heeft en die onafhankelijk
werkt van een specifieke aanbieder (dus met een open-netwerkstructuur), worden een heleboel
processen in de toekomst moeilijk. We horen nu al vaak ouders
klagen dat door de beperkte
internetcapaciteit de kinderen
moeilijkheden ervaren met het
volgen van hun opleiding. Maar
ook een deel van de zorg wordt
in de toekomst aangeboden middels projecten die met software
ondersteund worden. We staan
op een belangrijk punt. Enerzijds
moeten we processen vereenvoudigen en besparingen halen door
middel van automatisering en
anderzijds mogen we de menselijke contacten en de meerwaarde
van persoonlijke contacten niet
uit het oog verliezen. De overheid
moet, zeker als de commerciële
marktpartijen achterblijven, ook
een afweging maken en bekijken
waar het algemeen belang het
beste mee gebaat is. En op dit
moment, met de kennis van nu,
lijkt dat glasvezel te zijn. Daarom
hebben alle vijf de gemeenteraden in het LvC besloten om te
kijken of dit project voldoende
kansen biedt. Daarom gaan de
ambassadeurs (vrijwilligers die
zich belangeloos inzetten) nu aan
de slag om te bekijken of er voldoende draagvlak is. En daarom
kunnen ze ook bij u aanbellen. U
mag het zelf bepalen, het woord
is aan u!
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