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Glasvezel buitengebied: het is nu aan u!  

 

De teller staat op 35%. Vóór 11 juli moet uw aanmelding binnen zijn! Minimaal 50% 

van de huishoudens en bedrijven moet vóór 11 juli een abonnement voor 1 jaar 

afsluiten bij een van de vijf dienstenaanbieders om de aanleg van glasvezel in het 

buitengebied door het laten gaan. Het is nu of nooit, het is aan u!  

 

 

 

Kiezen & Aanmelden 

Vindt u het lastig om een keuze te maken voor een abonnement? Neem dan vooral contact 

op met uw lokale verkoper. Op de site van glasvezelbuitenaf is een overzicht te vinden van 

de lokale verkopers. Zij kennen vaak uw (t)huissituatie en kunnen u persoonlijk adviseren 

over het abonnement en de dienstaanbieder. Ook helpen zij u graag bij het afsluiten van 

het abonnement. De site http://www.glasvezelberkelland.nl is een initiatief van lokale ICT 

dienstverleners in Berkelland. Zij kunnen u ook ondersteunen en adviseren bij de overstap 

naar glasvezel. Denk hierbij aan advies over de nodige aanpassingen, maar ook de 

installatie in huis/kantoor. U kunt u online pakketten vergelijken op 

http://helloworldglasvezel.nl/  

 

 

Het is nu of nooit! 

Wethouder Han Boer: "De gemeente Berkelland heeft zich de afgelopen 10 jaar ingezet 

voor snel internet in het buitengebied. Belangrijk voor zorg, onderwijs en bedrijfsvoering. 

En nu is er dan eindelijk een mogelijkheid voor u. Dit is een unieke kans. Een kans die niet 
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zomaar weer voorbij komt. Ik vraag u daarom om bewust een keuze te maken voor wél of 

géén glasvezel. Vóór 11 juli moet 50% zich hebben aangemeld. Pas dan gaat de aanleg 

in het buitengebied door. Het is nu aan u! Op naar de 50%".  

 

 

 

Mocht u nog niet overtuigd zijn. Hieronder het verhaal van Esther 

Weernink en Peter van Heek over hun behoefte aan een snelle 

internetverbinding!  

 

  

 

Esther Weernink: “Met glasvezel een nog snellere buienradar”  

 

Esther Weernink, bestuurslid LTO, agrarisch ondernemer en daarnaast 

ondernemersadviseur bij een accountantsbureau: “Ook voor de agrarische sector is snel 

internet erg belangrijk. Denk aan de overheid die steeds meer vraagt om het digitaal 

aanleveren van gegevens zoals de gecombineerde opgaaf. Maar ook het aansturen en 

monitoren van melk- en voerrobots, het updaten van managementprogramma’s, contact 

met afnemers, de inkoop van grondstoffen en voer. Al deze werkzaamheden gaan via het 



 

internet en het wordt alleen maar meer. De aanleg van glasvezel in het buitengebied is een 

belangrijke voorwaarde voor een gezonde toekomst van de agrarische sector in 

Berkelland.”  

 

 

  

  

 

Peter van Heek: “Kies niet alleen voor jezelf”  

 

 

Peter van Heek, inwoner van het buitengebied, coördinator van de vereniging Dorpshuizen 

en Kleine Kernen (DKK) Gelderland en medewerker bij RuraNova. Door zijn dagelijks werk 

als coördinator van de DKK en de projecten die hij voor en met plattelanders opzet, weet 

Peter van Heek als geen ander wat het belang is van snel internet voor de leefbaarheid 

van het platteland. Peter van Heek roept de Berkellanders op: “kies niet alleen voor jezelf, 

maar zie de keuze voor het wel of niet meedoen ook als een keuze voor de toekomst van 

héél Berkelland. Voor de jongeren, de ouderen, de bedrijven. Met uw aanmelding, helpt u 

ook uw buurman en buurvrouw.”  

 

 

Meer informatie 

Meer informatie op www.glasvezelbuitenaf.nl/Berkelland 
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Copyright © 2016 Gemeente Berkelland, All rights reserved. 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de laatste ontwikkelingen 

van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Berkelland. 

 

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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