Nieuwsbrief Februari 2018
Nu we in het jaar van de waarheid zijn aanbeland en de aanleg van ons netwerk al op vele
plaatsen zichtbaar is, moeten we toch ook vaststellen dat we hier en daar tegen wat
tegenslagen oplopen. Zo is er moeilijk aan glasvezelkabel te komen en het inblazen van de
kabel loopt ook niet overal zoals we hadden gehoopt. De 192voudige hoofdkabel blijkt niet
makkelijk in de vooraf gelegde buizen te blazen, wat ons zeker op een maand vertraging in
de aanleg doet belanden. Wachten is voor niemand plezierig maar als we over een aantal
maanden allemaal succesvol zijn aangesloten zal dit oponthoud snel vergeten zijn.
De aanloopproblemen met de huisaansluitingen door voornoemde tegenslagen zijn
grotendeels opgelost, zodat er al een duizendtal aansluitingen zijn opgeleverd in de
verschillende coöperaties, en de mensen kunnen nu gebruik kunnen maken van een netwerk
zoals we vanaf het begin voor ogen hebben gehad. Nu nog een kleine drieduizend te gaan,
want het onmogelijke is toch waar gebleken en we gaan richting vierduizend aansluitingen.
Ook zijn er hier en daar wat leidingen van andere partijen beschadigd, iets wat niet te
voorkomen is als men 700 KM kabel moet ingraven, hoe voorzichtig je het ook doet niet alle
leidingen liggen op de exacte plaats zoals op de click melding staat aangegeven. Toch
proberen we in samenwerking met de andere partijen de overlast zo beperkt mogelijk te
maken. Merkt u dat er iets niet goed gaat meldt het bij ons en bij uw huidige leverancier
zodat we snel actie kunnen ondernemen.
Heeft u al aan een provider gedacht en een keuze gemaakt, zij gaan straks in volgorde van
aanmelding aansluiten. Dus wie laatst aanmeldt zal ook laatst worden aangesloten als uw
huisaansluiting klaar is. Wij melden bij alle providers elke dag alle aansluitingen aan die die
dag zijn afgewerkt zodat zij u kunnen inplannen. Zeg uw oude provider niet op voor uw
nieuwe aansluiting volledig is afgewerkt, dit voorkomt dat u bij problemen niet zonder komt
te zitten.
Voor Strijbeek en Galder zal er een eigen verdeelstation geplaatst worden, dit houdt jammer
genoeg in dat de aanleg iets naar achter is doorgeschoven. Ook hier proberen we met alle
middelen, zoals extra graafploegen en afwerkers de vertraging zo kort mogelijk te houden
maar eerste kwartaal 2018 zal helaas niet gehaald worden.
Ondanks dat deze nieuwsbrief niet bol staat van positief nieuws nadert het project toch
stilaan zijn voltooiing, en kunnen we straks genieten van een jarenlang snel en up to date
netwerk, waarin we steeds op zoek blijven naar de nieuwste technieken en
gebruiksmogelijkheden. Zo zijn we samen met de Provincie en zorginstellingen aan het
kijken hoe we de zorg op afstand straks een goede invulling te geven.
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