
 

 

Aan de Directie van  

Caiway / Delta Fiber Netwerk B.V. 

Postbus 4033 

3102 GA  SCHIEDAM 

 

 

19 januari 2021  

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

De navolgende raadsfracties benaderen u over uw berichtgeving dat u niet wenst 

over te gaan tot de glasvezelaansluiting van Heenweg en het Westlandse 

buitengebied:  

Westland Verstandig, Peter Duijsens 

GemeenteBelang Westland, Remmert Keizer 

VVD Westland, Sander Zuyderwijk 

PvdA Westland, Nico de Gier 

D66, Benjamin Hofland 

CDA, Petra Scheffers 

GroenLinks Westland, Ulbe Spaans 

LPF Westland, Dave van Koppen 

 

Wij vinden uw 180 graden draai onbegrijpelijk en onacceptabel. Onbegrijpelijk 

gezien al uw berichten tot ver in 2020 en de toezeggingen en zelfs contracten 

met inwoners en bedrijven. Onacceptabel omdat -na 2 jaar iedereen aan het 

lijntje gehouden te hebben- onze inwoners en ondernemers de dupe zijn van uw 

gewijzigde benadering. Onacceptabel ook omdat u wel de winsten pakt in onze 

dorpen, maar niet de wellicht minder winstgevende aansluitingen wenst te doen. 

 

Eerder hebt u veelvuldig uw besluit dat glasvezelaanleg snel zou plaatsvinden 

naar buiten gebracht. De gemeente Westland heeft u geholpen om de door u 

verlangde 50% deelname te halen en ook heeft de gemeente met u een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook toen gaf u aan dat de reeds 

gecontracteerde aannemer al in het voorjaar 2020 zou starten met de aanleg.  
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Heenweg is na 2004 niet beglaasd omdat dat destijds over het hoofd gezien is en 

Heenweg in zijn totaliteit als buitengebied werd behandeld. Er wonen daar ruim 

600 inwoners van Westland. Eigenlijk staat Heenweg los van uw plannen om 

glasvezel in het buitengebied aan te leggen.  

 

Los van de eventuele juridische verplichtingen die u weigert na te komen, 

verzoeken onze fracties u om uw besluit van niet-aansluiting te heroverwegen en 

alsnog over te gaan tot aansluiting van het Westlandse buitengebied en in ieder 

geval Heenweg. Onze fracties willen eventueel met u in overleg over een en 

ander en hoe we u kunnen bewegen om alsnog uw aanvankelijke plannen uit te 

gaan voeren. Ook kunnen we dan in dat overleg de positie van Heenweg 

betrekken. Immers waarom sluit u wel Westlandse bedrijfsterreinen aan en 

Heenweg niet.  

 

Mocht u willen overleggen, dan zullen we daarbij ook het College betrekken. Ook 

het College heeft al uitgesproken uw ommezwaai te betreuren. Gaarne vernemen 

we op korte termijn of deze brief voor u betekent dat u alsnog overgaat tot 

aanleg ofwel dat u met onze fracties en het College het gesprek wil aangaan. 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig, 
P.J.L.J. Duijsens 
 
Namens de fractie van GemeenteBelang Westland, 
Remmert Keizer 
 
Namens de fractie van VVD Westland,  
Sander Zuyderwijk 
 
Namens de fractie van PvdA Westland,  
Nico de Gier 
 
Namens de fractie van D66 Westland,  
Benjamin Hofland 
 
Namens de fractie van CDA Westland,  
Petra Scheffers 
 
Namens de fractie van GroenLinks Westland,  
Ulbe Spaans 
 
Namens de fractie van LPF Westland, 
Dave van Koppen 


