
Geachte heer Wijkhuizen, 

 

Reeds eerder dit jaar, op 23 april, schreef ik u over de onverkwikkelijke gang van zaken met Delta 

Fiber. U antwoordde mij op 29 april, om 08.11 uur.  

 

Conclusie van die mailwisseling: er is niets aan te doen. Maar uw ambtenaar, de heer X schreef mij 

dat de overeenkomst tussen Delta Fiber en de gemeente niet aan mij kon worden overgelegd.  

De heer André Burger, fractievoorzitter van het CDA in de raad vroeg die overeenkomst, op mijn 

verzoek, op en kreeg die, met de mededeling dat hij daarover vrijelijk kon beschikken.  

Vraag aan u: wordt de ene burger van de gemeente anders behandeld dan de andere? Graag wens ik 

hierover van u spoedig uitsluitsel!  

Ik wens niet gediscrimineerd te worden, en zeker niet door mijn gemeentebestuur!  

 

Dan nu het volgende in de Delta Fiber Soap!  

Deze stopte op maandag 28 juni in de middag een brief in mijn brievenbus. Foto's van de twee zijden 

van die brief heb ik bijgevoegd. 

Delta Fiber, verder te noemen DF, wenst dat ik mijn oprit, waar twee auto's geparkeerd staan, vrij 

houd voor werkzaamheden die zij voor mijn huis zouden moeten verrichten! Hoe lang zou ik die dan 

vrij moeten houden? Nou, zo staat te lezen, gedurende een hele periode van 30-6 tot 9-7! Maar, als 

je verder leest, zouden het ook 'slechts' drie dagen zijn! Drie hele dagen!  

Wat een gotspe! Hoe haalt DF het in haar of zijn hoofd om -opnieuw- de burgers van de gemeente zo 

te frustreren?!  

 

DF heeft -helaas- een overeenkomst met de gemeente af kunnen sluiten. Maar die overeenkomst, 

die ik van u niet mocht ontvangen, biedt wel mogelijkheden om DF te laten stoppen met 

werkzaamheden.  

Dus, heer Wijkhuizen, NEEM ACTIE en verbiedt DF nog verder onrust te creëren en subtiele dreiging 

bij mensen neer te leggen.  

 

Deze brief wordt ondersteund door buren. Zij zijn allen in het geheel niet gecharmeerd van de 

vervelende acties van DF. 

Zulks in tegenstelling tot wat DF in de brief vermeldt: 'Gezien het animo voor glasvezel in uw 

omgeving willen we iedere woning een glasvezelaansluiting aanbieding'. Hoezo 'animo'?! Velen 

hebben zich ernstig verzet tegen DF!  

Ook andere buren hier op mijn woonadres hebben een openlijke (bloed)hekel aan de wijze waarop 

DF opereert!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 


