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Beste bewoners van het buitengebied, 
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Glasvezel heeft de toekomst en heeft veel voordelen. Met glasvezel krijgt u stabiel en supersnel 
internet. Dat geeft mogelijkheden voor zorg op afstand, thuis werken, onderwijs, dataopslag in the 
cloud, tv-on demand en vele andere digitale diensten. U haalt met glasvezel een totaaloplossing in 
huis voor telefoon, internet en televisie.  
 
Voor adressen ‘wit’ buitengebied 
U hebt het vast al wel gehoord. De raad van onze gemeente heeft ingestemd om deel te nemen in 
de Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV. Tien Achterhoekse gemeenten en de provincie 
Gelderland investeren hierin om het buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Alleen adressen in 
zogenoemd ‘wit’ gebied kunnen nu meedoen. Dat zijn adressen waar nu nog alleen een 
koperdraadje ligt voor de telefoonverbinding.  
 
Is uw adres ‘wit’? 
De gemeente heeft een redelijk beeld van de adressen die ‘wit’ zijn. Maar voor sommige gebieden is 
dit helaas niet helemaal duidelijk. U krijgt deze brief omdat wij denken dat op uw adres nog geen 
glasvezel of coaxkabel aanwezig is. Mocht dat wel het geval zijn dan horen wij dat graag van u.  
 
Eenmalig 500

 
euro + abonnementskosten 

Voor bewoners en bedrijven in het buitengebied kost een aansluiting eenmalig 500 euro, inclusief 
btw. Daarnaast betaalt u maandelijkse abonnementskosten voor internet, tv en telefoon. De hoogte 
van deze abonnementskosten hangt af van het pakket dat u kiest. Op dit moment praten we met 
providers over mogelijke abonnementsvormen. Zodra de abonnementsvormen bekend zijn, ontvangt 
u van ons deze informatie.  
 
50% deelname vereist 
De aanleg in de gemeente Berkelland gaat door als 50% van de adressen die in aanmerking komt 
zich inschrijft voor een aansluiting en daarbij ook een abonnement afneemt. Voor onze gemeente 
gaat het om ongeveer 4.000 adressen. Er moeten dus minimaal 2.000 inwoners meedoen. 
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Vanaf wanneer inschrijven? 
De gemeenten regelen nog een aantal zaken, voordat u zich kunt inschrijven voor een 
glasvezelaansluiting met abonnement. U kunt zich inschrijven zodra het concrete aanbod van de 
providers en de abonnementskosten bekend zijn.  
 
Aanmelden voor nieuwsbrief 
Zodra het officieel inschrijven mogelijk is, sturen wij u alle informatie toe die nodig is om een 
beslissing te kunnen nemen over een glasvezelaansluiting. In de tussentijd kunt u via een digitale 
nieuwsbrief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Meldt u zich hiervoor aan via onze website 
www.gemeenteberkelland.nl > glasvezel buitengebied.  
 
Vragen? 
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met de projectleider glasvezel, mevrouw Ellen 
Dijkman, telefoonnummer 0545-250 250 op maandag, woensdag en donderdag. Of een email sturen 
naar glasvezel@gemeenteberkelland.nl.  
 
 

Glasvezel is belangrijk voor de leefbaarheid van het buitengebied van Berkelland:  

Mis de aansluiting niet!  

  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
Han Boer, wethouder. 
 
 
 
 


