
Enthousiaste ambassadeurs om 50% deelname 
te halen voor aanleg glasvezel in buitengebied

Informatieavond van CIF aan buurt- en belangenverenigingen en lokale ICT 
dienstverleners

Marktpartij CIF wil glasvezel aanleggen in het buitengebied van Berkelland. Op 14 
april informeerde CIF de belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en 
lokale ICT dienstverleners in de gemeente over de plannen. CIF deed hierbij een 
beroep op de organisaties om te helpen bij het verkrijgen van de benodigde 
deelname. Vanwege het grote belang van glasvezel voor de leefbaarheid van het 
buitengebied is gezamenlijke inzet belangrijk voor het behalen van de 50% 
deelname.

Wethouder Han Boer: “Voor de leefbaarheid op het platteland is een goede 
breedbandverbinding essentieel. Wij maken ons al jaren sterk hiervoor. Ik ben blij dat CIF
nu plannen heeft om dit daadwerkelijk aan te leggen. Nu is het aan de inwoners van ons 
buitengebied om zich definitief aan te melden, zodat de minimale deelname van 50% 
wordt gehaald.” 

Geen gelopen race 
Een gelopen race is het echter niet. 50% deelname betekent toch dat bijna 2.000 
inwoners voor 11 juli 2016 een abonnement moeten afnemen. CIF is daarom erg blij met 
de hulp van de belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en lokale ICT 
dienstverleners. 

Inwoners ontvangen brief van CIF
Maar het zijn natuurlijk de inwoners van het buitengebied die zelf aan zet zijn. Zij moeten 
uiteindelijk een abonnement bij een van de dienstaanbieders afnemen. CIF houdt 
daarom informatieavonden in de gemeente om de inwoners te informeren over de 
plannen en de wijze van aanmelden. Iedere inwoner die in aanmerking komt voor een 
glasvezelaansluiting ontvangt hierover één dezer dagen een brief van CIF. 

Maatwerk
Het uitgangspunt van CIF is om iedereen aan te sluiten. Een beperkt aantal bewoners 
van ons buitengebied kan geen gebruikmaken van het standaard aanbod, maar krijgt een
maatwerkoplossing aangeboden. CIF zal hen persoonlijk benaderen om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn voor het realiseren van de glasvezelverbinding.



Informatieavonden CIF van 19.30-21.30 uur

         9 mei Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 5,  Borculo

 10 mei Zalencentrum De Klok, Grotestraat 84, Eibergen

 11 mei Zalencentrum Hassink, G.L. Rutgersweg 4, Noordijk

 12 mei Zaal Spilman, Meester Nelissenstraat 21, Beltrum

Het project van CIF gaat van start onder de naam Glasvezel buitenaf. 


