Noord Veluwe. Inmiddels is het gebied uitgebreid met vier gemeenten. Dat betekent dat
het initiatief nu werkt voor snel internet in de
buitengebieden van 11 gemeenten: Ermelo,
Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem,
Heerde, Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen.
De gebieden van de gemeenten Olst-Wijhe en
Zutphen aan de westzijde van de IJssel worden met de aanleg van breedband op de Veluwe meegenomen.
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De gemeenten Ermelo en Nunspeet hebben de 50% gehaald en
krijgen snel internet!
Het was spannend maar de gemeenten Ermelo en Nunspeet hebben de 50% deelname gehaald en Glasvezel Buitenaf zal nu
over gaan tot de aanleg van een glasvezelnetwerk voor snel internet in deze buitengebieden. Nu de 50% deelname gehaald is
gaat de aannemer aan de slag met de voorbereiding van het werk. Voordat gestart
kan worden met de aanleg zal de aannemer
een detailengineering opstellen. Dit houdt
in dat op basis van de adressen waarop
een abonnement is afgesloten in kaart
wordt gebracht hoe het netwerk wordt aangelegd. Zodra de planning van het werk
rond is plaatst Glasvezel Buitenaf deze op
haar website en social mediakanalen.

Stichting Breedband Noord Veluwe en CIF
De Stichting Breedband Noord Veluwe is burgerinitiatief van vijf inwoners van de Noord
Veluwe. Doel is om snel internet (breedband)
in de buitengebieden te realiseren. Om dat te
bereiken zijn allerlei mogelijkheden onderzocht. Gestart is met zeven gemeenten op de

De zoektocht heeft resultaat gehad, tijdens
onze zoektocht zijn wij in contact gekomen
met CIF (Communication Infrastructure Fund)
die een goede oplossing voor het buitengebied aanbiedt. CIF biedt aan glasvezel aan te
leggen naar alle woningen in de buitengebieden. CIF werkt voor de aanleg van glasvezel
in de buitengebieden onder de werknaam
Glasvezel Buitenaf. In deze nieuwsbrief wordt
de stand van zaken kort weergegeven om u
op de hoogte te houden.

Ontwikkelingen
Zeer recent is CIF over genomen door EQT
Infrastructure. Voor het glasvezelprojecten in
de buitengebieden zal dit geen gevolgen hebben. De ambitie om de buitengebieden van
snel internet te voorzien wordt in de nieuwe
structuur onverkort gedragen. Verder zal er
zowel in de contactpersonen als de werknaam
Glasvezel Buitenaf geen wijzigingen komen.
Vervolg op Nunspeet/Ermelo
Inmiddels heeft Glasvezel Buitenaf aangekondigd om verder te willen gaan in het buitengebied van Putten en een deel Apeldoorn. Dit
wordt samen met het buitengebied van Nijkerk

onder de naam Vallei/Veluwe Midden opgepakt. Begin volgend jaar zal Glasvezel Buitenaf hiervoor de eerste bijeenkomsten voor
u organiseren. Ook hier is weer de voorwaarde dat een minimum deelname van 50%
bereikt moet worden voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk.
Het is van groot belang dat er vanuit het gebied ambassadeurs komen, die uitdragen dat
snel internet een noodzaak is voor de toekomst en dat glasvezel hiervoor een voorwaarde is. Op de bewoners van dit deelgebied
zal daarom weer een dringende oproep worden gedaan om een ambassadeur voor glasvezel te worden.
De intentie van CIF is om in het eerste kwartaal het deelgebied ook Oldebroek, Elburg en
Kampen Zuid op te pakken. Het deelgebied
wordt hier binnenkort over benaderd door
Glasvezel Buitenaf.
De volgorde is, zoals bekend, bepaald door
het technische aspect “aanleggen met het
licht mee”.
Na een succesvolle vraagbundeling (deelname 50% of groter) zijn nog 8 á 12 weken
nodig voor de laatste voorbereidingen en
daarna kan gestart worden met het bouwen
van het netwerk. Per deelgebied is voor de
aanleg maximaal één jaar nodig. Planning is
dat het hele glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de 11 gemeenten eind 2019 is afgrond en in werking is.
De gebieden van de gemeenten Olst-Wijhe
(Welsum en Marle) en Zutphen aan de westzijde van de IJssel worden met de aanpalende gebieden meegenomen.

Communicatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u van de ontwikkelingen op de hoogte wil blijven. Glasvezel Buitenaf communiceert op internet op de
site www.glasvezelbuitenaf.nl. U kunt via deze
site snel op de hoogte blijven van de voortgang van het project.

Hoe verder
De eerste zorg is nu dat het vraagbundelingstraject in Vallei/Veluwe Midden goed gaat lopen. Ondertussen zijn de voorbereidingen
voor het volgende gebied opgestart. Ook in
deze gebieden moet hard gewerkt worden
aan het draagvlak voor breedband in het buitengebied om een succesvolle vraagbundeling
mogelijk te maken. Daarvoor is ook uw hulp
nodig en zal er straks een beroep op u worden gedaan om als ambassadeur van glasvezel in het buitengebied van uw gemeente op
te treden.
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