
 

 

 
Glasvezel buitenaf start dit jaar nog met glasvezelcampagne in gemeente Buren 
 
Glasvezel buitenaf wil de gemeente Buren snel van glasvezel voorzien. Op 18 december heeft de 
gemeenteraad besloten niet verder te gaan met het regionale glasvezelproject en de aanleg van glasvezel 
volledig over te laten aan de markt. Daarom start Glasvezel buitenaf per direct met een 
glasvezelcampagne voor alle inwoners in het buitengebied. In maart volgt een campagne voor de 
bewoners van de kernen. Bij voldoende interesse wordt in het derde kwartaal van 2019 gestart met de 
aanleg. Hiermee krijgen álle inwoners de mogelijkheid voor snel internet via glasvezel en loopt de 
gemeente Buren geen enkel financieel risico. 
 
Wethouder Klein- de Jong van de gemeente Buren licht toe: “Glasvezel is belangrijk voor de leefbaarheid 
van de gemeente Buren. Wij zijn blij dat Glasvezel buitenaf onze hele gemeente Buren wil gaan voorzien 
van glasvezel. Als vijftig procent van de inwoners van ons buitengebied meedoet, is er binnen afzienbare 
tijd zicht op snel internet. Het voordeel voor ons als gemeente is dat we geen (financiële) risico’s dragen. 
Daarnaast is het voor ons vooral belangrijk dat we nu snel tot daden over kunnen gaan.”  
 
Iedereen krijgt een aanbod 
Alle inwoners van de gemeente Buren krijgen een aanbod. Het glasvezelnetwerk is open en er kan gekozen 
worden uit verschillende dienstaanbieders die ieder hun eigen abonnementen en pakketten aanbieden. 
Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de inwoners van het buitengebied een 
vastrechtvergoeding. Bij voldoende deelname gaat de aanleg van start. Piet Grootenboer, directeur 
Glasvezel buitenaf voegt toe: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat er in de gemeente Buren glasvezel 
komt. De behoefte is enorm en het aanbod is goed. Door samenwerking met ambassadeurs, lokale 
verkopers en andere lokale partijen zoals Glasnet Buren hebben we ook de steun van onderaf.” 
 
Hoe verder 
Glasvezel buitenaf vindt het belangrijk om inwoners persoonlijk en goed te informeren. Daarom organiseert 
zij na de feestdagen, in januari 2019 informatieavonden voor bewoners van het buitengebied waarvoor zij 
persoonlijk worden uitgenodigd. In maart gaat de glasvezelcampagne voor de kernen van start. Inwoners 
en ondernemers die al geïnteresseerd zijn, vinden op de website www.glasvezelbuitenaf.nl al meer 
informatie over Glasvezel buitenaf, het aanbod en de dienstaanbieders.  
 
Garantie op succes 
De aanpak is bewezen succesvol en het aanbod past bij de vraag uit de markt. Eerder organiseerde 
Glasvezel buitenaf 40 succesvolle glasvezelcampagnes in Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, 
Drenthe, Noord- en Zuid-Holland en andere delen van Gelderland. Hierdoor kunnen circa 150.000 
huishoudens en bedrijven beschikken over toegang tot snel internet via het glasvezelnetwerk. De aanleg 
van glasvezel in het buitengebied is in volle gang en zal het komend jaar nog een extra boost krijgen nu 
aannemers vol op stoom zijn gekomen. 
 
Over Glasvezel buitenaf 
Glasvezel buitenaf legt grootschalige glasvezelnetwerken aan in Nederlandse plattelandsregio’s. EQT 
Infrastructure - de investeerder achter Glasvezel buitenaf - draagt het grootste deel bij aan de investering 
die nodig is om de glasvezelnetwerken te bouwen.  

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/

