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Gemeenschap zet zich in voor glasvezel in het buitengebied 

 

Nog liever vandaag dan gisteren glasvezel in het buitengebied. De buurt- en 

belangenverenigingen van de dorpen en buurtschappen in Berkelland halen alles uit 

de kast om de benodigde 50% deelname te halen. 

 

De teller staat op 8% 

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Berkelland ligt binnen handbereik. 

Marktpartij CIF heeft 4 informatieavonden gehouden als start van de campagne. Nu is het 

aan het gebied om de benodigde 50% deelname te halen. De buurt- en 

belangenverenigingen zien de noodzaak van glasvezel voor de leefbaarheid van hun 

gemeenschap. De teller staat op 8%. Het behalen van de 50% deelname is daarmee geen 

gelopen race. 

 

Glasvezel met stip op 1 voor leefbaarheid 

Als het gaat om de leefbaarheid van het buitengebied, staat de aanwezigheid van een 

goede internetvoorziening op nummer 1. Voor dagelijks gebruik, denk aan de bediening 

van apparaten in huis zoals de thermostaat, surfen op het internet en televisie kijken. Maar 

ook huiswerk maken is niet meer denkbaar zonder internet. Daarnaast is het door snel 

internet mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Het spreekt voor zich dat het voor 

(agrarische) bedrijven ook een absolute noodzaak is.  Denk aan het digitaal aanleveren 

van informatie aan de overheid voor de agrarische sector, maar ook  de boekhouding gaat 

veelal digitaal. 

 

Belangenverenigingen helpen inwoners 

Toch zijn veel inwoners afwachtend. Ook vindt men het moeilijk een keuze te maken uit het 

aanbod. De buurt- en belangenverenigingen willen inwoners hierbij helpen. Daarom zetten 
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de buurt- en belangenverenigingen verschillende acties op touw om hun buurt- en 

dorpsgenoten te informeren over glasvezel. Ze organiseren informatieavonden, maar gaan 

ook deur – aan – deur. Extra informatieavonden georganiseerde door onze eigen inwoners 

die aanstaande zijn: 

20 juni,       HCR Prinsen, Eibergseweg 13, Haarlo, aanvang 20.00 

21 juni,       Den Hof, Lindevoort 14, Rekken, aanvang 20.00 

22 juni,       Dorpshoes Gelselaar, Pastorieweg 10, Gelselaar, aanvang 20.00 

22 juni,       De Heikamp, Hengeloseweg 2, Ruurlo, aanvang 20.00 

 

Wilt u zich ook inzetten voor het behalen van de 50%? 

Ook u kunt helpen om de 50% deelname te halen. Praat met uw buurman, bij de 

vereniging of op een verjaardag met elkaar over de nut en noodzaak van glasvezel. Laat 

mensen bewust kiezen voor het wel of niet meedoen. En als mensen het lastig vinden om 

een keuze te maken voor een abonnement, laat ze dan vooral contact op nemen met een 

plaatselijke verkopers. Op de site van glasvezelbuitenaf is een overzicht te vinden van de 

lokale verkopers. Zij zijn bereid om samen met inwoners te kijken welk abonnement het 

beste  past. 

  

 

Ook de eigen brievenbus is zeer geschikt om aandacht te vragen voor het meedoen voor glasvezel! 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/berkelland/aanbod/lokale-verkopers
http://www.glasvezelbuitenaf.nl/berkelland/aanbod/lokale-verkopers


 

 

 

Meer informatie 

Meer informatie op www.glasvezelbuitenaf.nl/Berkelland 
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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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