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Beantwoording vraag RTG B&F 4-12-2018 over vertraging uitrol
glasvezelnetwerk tbv realsiatie breedband buitengebied

Aanleiding:
In de Najaarsnota is de onderstaande vraag en beantwoording opgenomen.
Vraag
Er lijkt vertraging te zitten in de aanleg in het buitengebied. Wil het college informeren
wanneer de nieuwe einddatum is?
Antwoord

Er is inderdaad een vertraging ontstaan door het terugtrekken van de blaasploeg. Er
moest opnieuw een bedrijf gecontracteerd worden. Verwacht wordt dat in week 10
2019 iedereen is aangesloten.
De eerste aansluitingen van de woningen zijn gestart in week 48/49. In weken 51 en
52 wordt er niet gewerkt.

Naar aanleiding van dit antwoord is de aanvullende vraag tijdens de RTG B&F van 4 december jl
gesteld of de vertraging ook is gedeeld met de rest van Aalten en op welke manier?
Inhoud Mededeling:
Communicatie vertraging realisatie
Vanaf de start van het project ligt de verantwoordelijkheid voor de communicatie bij Glasvezel buitenaf
(CIF). Vanuit Glasvezel buitenaf wordt gesproken over verwachtingstermijnen, geen definitieve data.
Via de website van Glasvezel buitenaf https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/aalten-en-oostgelre/aanleg/planning/ is onderstaande aangepaste planning opgenomen en zo met betrokkenen
gecommuniceerd.

Pagina 1 van 2

Opschalen uitvoeringswerkzaamheden
Door de constatering dat er vertraging ontstond heeft BAM, die de uitvoeringswerkzaamheden voor
CIF/EQT uitvoert, het werk opgeschaald. Zij hebben extra boor- en graafploegen ingehuurd. In de
laatste bouwvergadering is meegedeeld dat voor de Kerst alle civieltechnische werkzaamheden
(grondwerk, leggen van de tubs en boringen) gereed zijn.
BAM is ook begonnen met het ‘blazen’ van de vezels in de tubs. Een deel van de eigenaren van
Aalten-noord heeft al in huis signaal en kan hier gebruik van maken. Eind week 50 is volgens de
planning geheel Aalten-noordwest voorzien van signaal. Vervolgens komen de andere deelgebieden
met een POP-locatie aan de beurt. Verwacht wordt dat vóór 15 februari 2019 een ieder - die een
contract heeft afgesloten - van glasvezel is voorzien en kan gebruiken.
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