
    

 
 
 
 
 
 

13e Nieuwsbrief 

januari 2018  

 

 

Het project aanleg glasvezel in de 

buitengebieden maakt nu vaart: 

de vraagbundelingen in Putten, 

Uddel, Elburg en Oldebroek zijn 

opgestart. 
 

 

Na de succesvolle vraagbundeling in Er-

melo en Nunspeet is gestart met de vraag-

bundeling in de gebieden Noordelijke Val-

lei/Veluwe Midden (Putten en Uddel) en Ve-

luwe Noord/Kampen Zuid (Elburg en Olde-

broek). De voorlichtingsavonden in Putten 

en Uddel hebben, onder grote belang-

stelling van de bewoners, in week 5 plaats 

gevonden. De informatieavonden in Elburg 

en Oldebroek vinden in week 7 plaats. 

 

Stichting Breedband Noord Veluwe en CIF  

De Stichting Breedband Noord Veluwe is bur-

gerinitiatief 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 onder-

zocht. Gestart is met zeven gemeenten op de 

Noord Veluwe. Inmiddels is het gebied uitge-

breid 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 wor-

den met de aanleg van breedband op de Ve-

luwe 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 buitenge-

bied aanbiedt. CIF biedt aan glasvezel aan te 

leggen naar alle woningen in de buitengebie-

den. CIF werkt voor de aanleg van glasvezel 

in de buitengebieden onder de werknaam 

Glasvezelbuitenaf. 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 heeft dit geen gevolgen. 

Het project gaat onder de werknaam Glasve-

zelbuitenaf door. 

 

Noordelijke Vallei/Veluwe Midden 

Het gebied Noordelijke Vallei/Veluwe Midden 

omvat naast onze gemeente Putten en van 

Apeldoorn het dorp Uddel o.a. ook buitenge-

bieden van Nijkerk en Barneveld. In week 5 

hebben hier de informatieavonden plaats ge-

vonden. In dit gebied zijn veel ambassadeurs 

en plaatselijke servicepunten actief. Ook al 

door het enthousiasme van de bewoners op 

de informatieavonden wordt er een goede 

score verwacht op de einddatum van de 

vraagbundeling op 4 april.  

 



Veluwe Noord/Kampen Zuid 

De gemeenten Elburg en Oldebroek zijn sa-

mengevoegd met het deel Kampen aan de 

westzijde van de IJssel. De informatieavonden 

in dit gebied worden in week 7 (van 12 t/m 15 

februari) gehouden. De belangstelling was 

groot, bijna 1.000 mensen bezochten de vier 

avonden. Ook hier zijn goede verwachtingen 

voor de deelname, gezien het aantal actieve 

ambassadeurs en servicepunten in dit gebied. 

Voor alle deelgebieden is nog steeds de voor-

waarde dat een minimum deelname van 50% 

bereikt moet worden voor de aanleg van een 

glasvezelnetwerk. 

 

Veluwe Oost en Noord Oost Veluwe 

De gemeenten Apeldoorn, Brummen en 

Voorst zijn samengevoegd tot het deelgebied 

Veluwe Oost. De voorbereidingen voor dit ge-

bied worden nu opgestart. Verwacht wordt dat 

eind april de vraagbundeling zal starten. De 

informatieavonden voor de bewoners staan 

voor mei gepland. 

Het laatste deelgebied is Noord Oost Veluwe. 

Onder deze naam zijn de gemeenten Epe, 

Heerde en Hattem gebracht. De voorbereidin-

gen van de vraagbundeling zullen voor een 

belangrijk deel voor de zomervakantie liggen. 

De start van de vraagbundeling ligt na de zo-

mervakantie. 

 

Algemeen 

Het is essentieel dat er vanuit de gebieden 

ambassadeurs komen, die uitdragen dat snel 

internet een noodzaak is voor de toekomst en 

dat glasvezel hiervoor een voorwaarde is. Al-

leen met behulp van actieve ambassadeurs 

wordt de minimum score van 50% deelname 

bereikt. Aan de bewoners wordt daarom een 

dringende oproep gedaan om ambassadeur 

voor glasvezel te worden. 

 

De volgorde is, zoals bekend, bepaald door 

het technische aspect “aanleggen met het 

licht mee”.  

 

Na een succesvolle vraagbundeling (deel-

name 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 buitenge-

bieden van de 11 gemeenten eind 2019 is af-

gerond en in werking is.  

 

De gebieden van de gemeenten Olst-Wijhe 

(Welsum en Marle) en Zutphen aan de west-

zijde van de IJssel worden met het aanpa-

lende gebied (deelgebied Noord Oost Veluwe) 

meegenomen.  

 

 

Communicatie 

Wij kunnen ons voorstellen dat u van de ont-

wikkelingen op de hoogte wil blijven. Glasve-

zel Buitenaf communiceert op internet op de 

site www.glasvezelbuitenaf.nl. U kunt via deze 

site snel op de hoogte blijven van de voort-

gang van het project. 

 

 

 

 

Bestuur van de Stichting Breedband 
Noord Veluwe 

 
 

 

Ambassadeurs gezocht  
 

Voor het gebied  

Veluwe Noord / Kampen Zuid 

zoeken wij ambassadeurs,  

die een handje willen helpen  

om de deelname van 50%  

te halen. 

 

Vooral rond Oldebroek  

en Wezep is uw hulp  

zeer welkom!! 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/

