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Geachte heer/ mevrouw, 
 
U heeft het vast en zeker al gehoord of gelezen: 
de gemeente Bronckhorst gaat samen met de 
provincie Gelderland en andere Achterhoekse 
gemeenten een glasvezelnetwerk aanleggen in 
de buitengebieden van de Achterhoek. Nu ook 
de gemeenteraden akkoord zijn, kunnen wij 
verder met het project. Wat dit voor u betekent, 
leest u in deze brief. 
 
Waarom pakt de gemeente dit op? 
Snelle telecommunicatieverbindingen zijn nu, maar ook voor de toekomst erg belangrijk 
om wonen en werken in ons buitengebied aantrekkelijk te houden. Het onderwijs maakt 
veel gebruik van internet, zoals het op afstand kunnen volgen van lessen en colleges. 
Maar ook zorgverleners bieden steeds meer diensten aan via internet. Met als voordeel 
dat mensen op oudere leeftijd langer in hun woning kunnen blijven wonen. Voor 
ondernemers in het buitengebied is een goede internetverbinding onmisbaar om zaken te 
doen. Al met al is glasvezel belangrijk voor de leefbaarheid nu en in de toekomst. 
 
Zoveel voordelen, toch is er één maar: het is voor commerciële netwerkbedrijven 
onrendabel om in het buitengebied te investeren. Nu biedt de Europese Unie overheden 
een mogelijkheid om in meer afgelegen gebieden, zoals de buitengebieden in de 
Achterhoek, glasvezel aan te leggen. De gemeente Bronckhorst, de provincie en de 
andere Achterhoekse gemeenten pakken deze mogelijkheid graag op. Voorwaarde is dat 
minimaal 50% van de adressen in het buitengebied, van elke gemeente, meedoet!  
 
Het glasvezelnetwerk komt in Bronckhorst als ca. 2.500 adressen meedoen! 
 
Wat biedt glasvezel u? 
Heeft u als bewoner van het buitengebied internet, en werkt u weleens vanuit huis, dan 
weet u hoe traag het systeem kan werken. Heel vervelend, want de wereld wordt en werkt 
steeds digitaler. Veel instanties, zoals scholen, banken, verzekeraars, zorgorganisaties en 
overheden regelen hun zaken steeds meer digitaal met u. Een snelle, stabiele 
dataverbinding is hiervoor noodzakelijk. Glasvezel biedt dit. Heeft u de digitale stap nog 
niet gezet? Dan is het nu het moment om de knoop door te hakken. U profiteert nu meteen 
van de beste technologie. Glasvezel biedt u naast internetten ook de mogelijkheid voor 
(digitaal) tv kijken en bellen.  

Waarom krijgt u deze brief? 
Volgens onze gegevens komt uw 
adres in aanmerking voor een 
aansluiting en abonnement op het 
aan te leggen glasvezelnetwerk in 
de Achterhoek.  
 

Mis de aansluiting niet! 
 



 

 

Wat kost een aansluiting? 
De kosten per adres, zowel privé als zakelijk, zijn éénmalig € 500,- incl. BTW voor de 
aanleg en daarnaast een verplicht abonnement bij één van de providers voor internet, tv 
en telefoon. De hoogte van dit abonnementsbedrag is afhankelijk van het dienstenpakket 
van de provider die u kiest. Bedrijven betalen dus hetzelfde bedrag voor de aansluiting. 
Ondernemers kunnen met de provider aparte afspraken maken over extra service voor 
hun bedrijfsvoering. 
 
Hoe ziet de planning eruit? 
Als er geen andere onvoorziene omstandigheden optreden dan is de planning als volgt: 

 april – juni 2015 : informeren en aanmelden 

 mei 2015 : oprichten Glasvezel Achterhoek B.V. 

 juni – november 2015 : ontwerpen netwerk en aanbesteding aanleg van glasvezel 

 eind 2015 : start aanleg netwerk (bij 50% deelname) 

 1e kwartaal 2016 : de eerste aansluitingen zijn een feit!  

      
Hoe kunt u zich aanmelden? 
U ontvangt binnenkort een informatiepakket met abonnementsaanbiedingen en een 
aanmeldformulier. Vanaf dan kunt u zich aanmelden. 
 
Hoe blijft u op de hoogte? 
Houdt u onze berichten goed in de gaten. 
 

 U krijgt een uitnodiging om één van de informatieavonden te bezoeken, waar u  
natuurlijk alle ruimte krijgt om uw vragen te stellen 

 

 Op www.bronckhorst.nl/glasvezel leest u de voortgang van het project en er staat een 
handige lijst met veel gestelde vragen 

 

 In het huis-aan-huisblad Contact leest u regelmatig nieuws over het glasvezelproject  
 

 Op de facebookpagina www.facebook.com/glasvezelinbronckhorst kunt u meepraten 
over dit project 

 

 Uiteraard kunt u ons ook bellen (0575) 75 02 50 of mailen via info@bronckhorst.nl  
 
In dit hele traject werken we nauw samen met de dorpsbelangenorganisaties en 
bedrijvenkringen (o.a. LTO). Met elkaar kunnen we het glasvezelnetwerk voor elkaar 
krijgen. Mis de aansluiting niet! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
 
 
 
 
P.H.M. Seesing 
Wethouder 
 
 
 
Kopie aan: 
- Archief 
- Klantadviseurs 
- Gebiedsambtenaren 
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