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Enthousiasme voor snel internet in de gemeenten Ermelo en Nunspeet 

op de bewonersavonden  
 

Op 9, 10,11 en 12 oktober hebben de eerste bewonersavonden in Ermelo en Nunspeet 

plaats gevonden. De avonden zijn in een zeer positieve sfeer verlopen. 

Het is gebleken dat het vinden van ambassadeurs die het product glasvezel onder de aan-

dacht van buren en kennissen willen brengen een belangrijk aandachtspunt blijft. Een re-

den om in de komende weken volop aan het werk te gaan om voldoende ambassadeurs te 

vinden en in dit gebied snel internet onder de aandacht de brengen. CIF zal hier hiervoor 

extra inspanningen verrichten maar succes blijft afhankelijk van het enthousiasme van de 

inwoners voor een glasvezelaansluiting. 

 

 

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 Noord Veluwe. Inmid-

dels 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, Olde-

broek, 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.  

 

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. In deze nieuws-

brief wordt de stand van zaken kort weergegeven om u op de hoogte te houden. 

 

 

 
 



 

De start 

In ons gebied gaat het om meer dan 20.000 aansluitingen. De start vindt plaats in de gemeenten 

Ermelo en Nunspeet. Op 9, 10,11 en 12 oktober hebben de eerste bewonersavonden in Ermelo 

en Nunspeet plaats gevonden. De avonden zijn in een zeer positieve sfeer verlopen.  

Het vinden van voldoende ambassadeurs die het product glasvezel willen promoten blijft een 

aandachtspunt. Ambassadeurs zijn mensen die zich willen inzetten voor de promotie van glasve-

zel door actief de boodschap uit te dragen waarom snel internet nu en al helemaal in de toekomst 

onmisbaar is voor het buitengebied. Deze boodschap is cruciaal om het draagvlak voor 50% 

deelname te creëren. Een reden om in de komende weken volop aan het werk te gaan om in dit 

gebied voldoende ambassadeurs te vinden en snel internet onder de aandacht de brengen. CIF 

zal hier hiervoor extra inspanningen verrichten maar succes blijft afhankelijk van het enthousi-

asme van de inwoners voor een glasvezelaansluiting. 

 

De resultaten van de bijeenkomst voor de recreatiebedrijven wordt nog als onvoldoende ervaren. 

Afgesproken is dat er vanuit de Stuurgroep een gesprek met de verschillende partijen wordt geor-

ganiseerd om erop te wijzen dat het zaak is om nu in actie te komen en dat CIF in dit deelgebied 

een extra inspanning levert om oplossingen voor de verschillende situaties bij de recreatiebedrij-

ven te vinden. 

 

De volgende stap 

In de stuurgroep van 13 oktober is ook de planning van de overige gebieden besproken. Voor de 

navolgende deelgebieden heeft CIF de planning verder uitgewerkt. Zoals inmiddels bekend is het 

volgende deelgebied de Noordelijke Vallei/Veluwe Midden (Veluwe Midden is het gebied Putten 

met een klein gedeelte Apeldoorn). De start van de vraagbundeling zal in Q1 2018 liggen en CIF 

streeft ernaar om dit zo snel mogelijk na de jaarwisseling op te plakken.  

 

De planning die voor de voorbereiding van de verschillende (navolgende) deelgebieden wordt ge-

bruikt is als volgt: 

 In het deelgebied Oldebroek, Kampen Zuid en Elburg start de vraagbundeling in Q1 van 
2018; 

 In het deelgebied Brummen en zuidelijk Apeldoorn start de vraagbundeling begin Q2 van 
2018; 

 In het deelgebied Epe, Hattem en Heerde start de vraagbundeling in Q2 voor de zomer-
vakantie 2018; 

 In het deelgebied Voorst en noordelijk Apeldoorn start de vraagbundeling in Q3 na de zo-
mervakantie 2018; 

 

CIF zal voor de deelgebieden nog de definitieve contouren bepalen. 

 

De volgorde is 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 in Ermelo en Nunspeet op de hoogte wil 

blijven. CIF communiceert op internet onder de werknaam glasvezelbuitenaf 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 blijft dat het vraagbundelingstraject in Ermelo en Nunspeet goed gaat lopen. On-

dertussen zijn de voorbereidingen voor het tweede gebied Putten en een westelijk deel Apel-

doorn opgestart. Daarna zal ook in dit gebied 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. 

 

 

 

Bestuur van de Stichting Breedband Noord Veluwe 

 

 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/

