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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,

Van de fractie van de W D (dhr. Hoekstra) is voorafgaand aan de commissie Burger en Bestuur van donderdag 12 september
jongstleden de onderstaande rondvraag ontvangen. In de commissiebehandeling is door de WD-fractie aangegeven dat
deze vragen schriftelijk beantwoord konden worden. Bijgaand ontvangt u hierbij de desbetreffende beantwoording.
Inleiding rondvraag door WD-fractie:
Met de verschuivingen binnen het netwerk van KPN is de situatie ontstaan dat gebruikers van ADSL onze lokale omroep
niet meer kunnen ontvangen. Enkel de gebruikers van het glasvezelnetwerk van KPN kunnen Zuidwest TV ontvangen.
De VVD-fractie is van mening dat iedereen, alle 66000 inwoners, toegang horen te hebben tot onze lokale omroep.
Bovendien wordt hier jaarlijks een budget voor vastgesteld.
Is het College het met de VVD eens dat alle 66000 inwoners toegang horen te hebben tot onze lokale omroep?
Ja, daar is het college het mee eens. De lokale omroep is een belangrijk communicatiemiddel voor de gemeente Bergen
op Zoom, waar al onze inwoners toegang toe moeten hebben.
Is het College het met de VVD eens dat het nog niet hebben van een glasvezelnetwerk geen excuus mag zijn
voor het niet kunnen ontvangen van Zuidwest TV?
Ja, dat is het college met de W D eens.
Is het College bereid om spoedig met Zuidwest TV en KPN naar een oplossing te zoeken binnen de bestaande
infrastructuur en de raad daarvan op de hoogte te stellen?
In contacten met KPN over dit knelpunt heeft KPN aangegeven dat men op dit moment technisch nog niet zo ver is dat
ZuidWest TV ook via het koperdraadnetwerk doorgegeven kan worden. Nu kan KPN ZuidWest TV alleen nog maar via
glasvezel doorgeven. KPN heeft aangeven hier echter wel aan te werken en verwacht in het tweede kwartaal van 2014
deze problemen opgelost te hebben. Vanaf dat moment kan ZuidWest TV zowel via glasvezels als via het koperen
netwerk ontvangen worden.
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Ik vertrouw er op hiermee de vragen van de VVD-fractie afdoende beantwoord te hebben.

Hoogachtend,

