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Enthousiaste ambassadeurs om 50% deelname te halen voor de aanleg 

van glasvezel in het buitengebied  

 

Marktpartij CIF wil glasvezel aanleggen in het buitengebied van Berkelland en is met 

haar campagne voor de vraagbundeling gestart. Op 14 april informeerde CIF de 

belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en lokale ICT dienstverleners 

in de gemeente over de plannen. CIF deed hierbij een beroep op de organisaties om 

te helpen bij het verkrijgen van de benodigde deelname. Vanwege het grote belang 

van glasvezel voor de leefbaarheid van het buitengebied is gezamenlijke inzet 

belangrijk voor het behalen van de 50% deelname  

 

  

  

Geen gelopen race  

http://us10.campaign-archive1.com/?u=36b60c4fef0921167a9cc6f75&id=102019eae3&e=a8a91d26b2


 

Een gelopen race is het echter niet. 50% deelname betekent toch dat bijna 2.000 inwoners 

voor 11 juli 2016 een abonnement moeten afnemen. CIF is daarom erg blij met de hulp van 

de belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en lokale ICT dienstverleners. 

  

Inwoners ontvangen brief van CIF 

Maar het zijn natuurlijk de inwoners van het buitengebied die zelf aan zet zijn. Zij moeten 

uiteindelijk een abonnement bij een van de dienstaanbieders afnemen. CIF houdt daarom 

informatieavonden  op 9, 10, 11 en 12 mei in de gemeente om de inwoners te informeren 

over de plannen en de wijze van aanmelden. Iedere inwoner die in aanmerking komt voor 

een glasvezelaansluiting heeft hierover vorige week een brief ontvangen.   

 

Maatwerk 

Het uitgangspunt van CIF is om iedereen aan te sluiten. 95% van de inwoners ontvangt 

een brief met het standaard aanbod. Een beperkt aantal bewoners van ons buitengebied 

kan geen gebruikmaken van het standaard aanbod, maar krijgt een maatwerkoplossing 

aangeboden. Voor hen organiseert CIF op 19 mei een informatieavond waarna CIF hen 

persoonlijk benadert om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van de 

glasvezelverbinding. 

 

Hof van Twente/ Oost Gelre 

Dan is er nog een kleine groep inwoners die een brief van CIF hebben gehad dat ze 

worden meegenomen bij een ander deelgebied. CIF kijkt naar gemeentegrenzen maar 

bovenal naar natuurlijke grenzen. Met het volgen van de natuurlijke grenzen probeert 

zij alle inwoners een zo scherp mogelijk aanbod te doen. CIF zal deze inwoners nog dit 

jaar benaderen wanneer CIF/Cogas van start gaat in Oost-Gelre en Hof van Twente. CIF 

heeft op deze kaart aangegeven welke grenzen zij aanhouden voor het aanleggebied 

Berkelland.  

 

 

 

Informatieavonden CIF van 19.30-21.30 uur 

 9 mei       Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 5,  Borculo 

10 mei       Zalencentrum De Klok, Grotestraat 84, Eibergen 

11 mei       Zalencentrum Hassink, G.L. Rutgersweg 4, Noordijk 

12 mei       Zaal Spilman, Meester Nelissenstraat 21, Beltrum  

 

http://gemeenteberkelland.us10.list-manage.com/track/click?u=36b60c4fef0921167a9cc6f75&id=f44499bd23&e=a8a91d26b2


 

 

Meer informatie 

De campagne van CIF gaat van start onder de naam "Glasvezel buitenaf". 

Meer informatie op www.glasvezelbuitenaf.nl/Berkelland 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de laatste ontwikkelingen 
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Onze contactgegevens: 

Gemeente Berkelland 

glasvezel@gemeenteberkelland.nl 

www.gemeenteberkelland.nl 

0545-250 250 

 
U kunt zicht hier afmelden voor deze nieuwsbrief 

Uw contactgegevens kunt u hier bijwerken  
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