
 

Snel Internet 
 

  
 

                  Doorbraak Snel Internet in Salland!  

                     
 
Op 16 februari, is het onderhandelingsresultaat met Cogas en CIF aan de colleges van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte 
voorgelegd. En waar het akkoord getekend is.  
 
Na de instemming van de colleges was er voor woensdag 17 februari om 13:30 uur een ‘proostmoment’ gepland om 
dit heugelijke feit te vieren. Eindelijk is  dan de ‘Kogel’ door de kerk en kan er nu met de graafwerkzaamheden 
begonnen worden. 
 
 
 

Wij van de PB Elshof waren daarbij.                                    
 
Even een korte terug blik over hoe het allemaal 
gekomen is. 
 
In 2010 hebben Jan van Sandwijk en Hans de 
Bruyne het initiatief genomen om voor de 
Elshof, Snelinternet als een burgerinitiatief op 
te starten.  
 
Dit om te bewerkstellen dat de kleine kernen 
zoals de Elshof ook aangesloten zouden worden 
op Snelinternet (glasvezel) 
Er zijn vele jaren over heen gegaan. En 
besprekingen, o.a. met Regefiber, Ziggo 
geweest over wat mogelijk was. Er was veel 
mogelijk mits daar genoeg geld voor was. 
Dat was er echter niet het geval! 
 



Wij hebben toen samen met de gemeente Olst-Wijhe die ons hierin 
faciliteerde een groep samen gesteld voor Olst-Wijhe met de naam Salland 
Breed en een Website online gezet.  
Naderhand is deze werkgroep samen gevoegd met de werkgroep van Raalte 
(Ben Nijboer) en Deventer zodat er een sterkere belangen verstrengeling 
ontstond die de belangen van de kleine kernen beter konden behartigen. 
Later is dit een Coöperatie geworden met de naam Salland Glas. 
 
Onder deze naam heeft Salland Glas een campagne in 2015  gevoerd om aan 
de benodigde inschrijvingen te komen (60 %), wat toen niet gelukt is. 

In september 2015 heeft het bestuur samen met de leden van Salland Glas het besluit genomen voor samenwerking 
en uitvoering  door de commerciële partij Cogas (Cogas actief als onafhankelijk netbeheerder energieleverancier in 
Oost-Nederland ) en de Investering maatschappij  CIF (Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund) 
Waarna de besluitvorming nog de nodige tijd op zich heeft laten wachten, meestal  door  juridische problemen die 
nu opgelost zijn. 
 
Tot zover een stukje geschiedenis over het ontstaan van een burgerinitiatief wat tot dit 
resultaat heeft geleid.  
In de komende weken zal er een vraagbundeling plaats vinden, waarna bekeken wordt of de 50% die nodig is voor 
de aanleg gehaald kan worden.    

                 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, lees het Elshofnieuws of kijk op de 
website van het buurtschap Elshof en meldt u zich dan aan  als belangstellende voor onze 
nieuwsbrief Snel  Internet op  info@pbelshof.nl. 
Er  zullen er in de komende weken, eind maart/april  door de PB Elshof,  Informatie avonden en 

Inloop avonden georganiseerd worden, waar voorlichters van Cogas en evt. providers aanwezig zullen zijn ook uw PB 
zal daar zijn.  
Deze data zullen in het Elshofnieuws / Nieuwsbrief en op de Website www.buurtschapelshof.nl  vermeld worden.    
 
Juiste datums zijn nog niet beschikbaar het een en ander hangt af van de snelheid van Cogas en de vraagbundeling.  
  
 PB blijft ambassadeur van het glasvezelnetwerk. Wij helpen u gaarne verder op weg om tot de langverwachte 
aansluiting te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
Contact persoon: Snel internet  H de Bruyne  Elshof 25 C   Tel  0570 -524517 
 
Wilt u reageren op dit item, dat kan. Schrijf een mail naar info@pbelshof.nl en u krijgt een antwoord.  
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