
******************** aanleg glasvezelnetwerk in het buitengebied ****************** 

Geachte lezer,         Waalre, 12 juni 2020. 

Op 9 juni 2020 heeft wethouder van Holstein vragen beantwoord van ZW14 over de aansluitingen 

aan het glasvezelnetwerk in het buitengebied -fase 4/4a- door KT Waalre. Zijn antwoorden: 

- hij wist tot onze vragen op 8 juni niets over de eigen bijdrage en korte reactietijd voor inwoners  

- een eigen bijdrage van 1500  Euro voor het buitengebied vindt hij een redelijk bedrag 

- als buitengebieden niet aangesloten worden op glasvezelkabel, dan kan men na afsluiting van de 

huidige coaxkabel nog altijd via de telefoon contact maken met internet 

- er is geen rol voor de gemeente in deze kwestie 

Op 11 juni is de openbare raadsvergadering voortgezet. De heer Links van ZW14 heeft o.a. de 

volgende punten naar voren gebracht: 

- er wel degelijk gemeentes zijn met veel landelijk gebied en een hoge dekkingsgraad zoals Bergeijk 

- andere leveranciers een bedrag van 3000 - 4000 Euro noemde per aansluiting in het buitengebied 

- bepaalde internetdiensten uitsluitend via glasvezel af te nemen zijn 

In het debat bevestigden andere fracties in de gemeenteraad:  

- dat de hoogte van de eigen bijdrage helemaal nieuw was 

- dat de reactietijd veel te kort was en er veel te weinig informatie was 

- goed dat de inschrijftermijn een aantal weken verlengd is (zie de website www.KTWaalre.nl) 

- dat een maximaal aantal aansluitingen op het glasvezelnetwerk gewenst (en nodig) is  

- dat een glasvezelaansluiting bijna als nutsvoorziening is te beschouwen 

De wethouder had begrepen van KT Waalre dat de hoogte van het bedrag van 6000 Euro per 

aansluiting in het buitengebied gebaseerd is op een maximaal deelnamepercentage van 70% van de 

huizen in het buitengebied. In plaats van een bedrag van 3000-4000 Euro bij 100 % deelname. 

ZW14 vindt dat juist door de hoge eigen bijdrage mensen niet mee zullen doen. Als de eigen bijdrage 

veel lager is (of 0 Euro zoals elders in Waalre) zullen veel meer huizen aangesloten worden. Voor KT 

Waalre zijn dan de kosten per huis ook lager. De CDA wethouder maakte echter nogmaals duidelijk 

dat tussenkomst van de gemeente in deze ongewenst was. 

Er was unanimiteit in de gemeenteraad om op korte termijn de door de gemeenteraad aangestelde 

bestuurder in KT Waalre uit te nodigen voor een gesprek.  

Wat kunt u zelf doen? 

Gebruik de extra tijd voor samenwerking in uw ‘wijk’ (zie de definitie op KT Waalre). Benader 

iedereen om na te gaan of ze (wel) een aansluiting willen hebben op het glasvezelnetwerk als de 

eigen bijdrage veel lager is.  

Maak met vertegenwoordigers van uw ‘wijk’ een afspraak met KT Waalre en ga na welke 

mogelijkheden er zijn voor aanpassing van de eigen bijdrage als er meer mensen meedoen.  

Bij ZW14 is in ieder geval 1 buurtvereniging bekend die hierover met KT Waalre in gesprek gaat.  

Laat uw volksvertegenwoordigers horen wat uw ervaringen met KT Waalre zijn, zodat ze dat kunnen 

meenemen in hun gesprek met KT Waalre (waarschijnlijk op 30 juni)! 

Uiteindelijk is het in het belang van álle partijen dat zoveel mogelijk inwoners van Waalre 

aangesloten worden op het glasvezelnetwerk! 

Met vriendelijke groeten, namens ZW14 

Nan Zevenhek, fractiemedewerker       www.ZW14.nl 

http://www.zw14.nl/

