
Glasvezel dichtbij voor buitengebied Salland          mei/juni 2016 
 

 
 
Het is zover: de campagne Glasvezel buitenaf in Salland Noord is van start Gegaan!  Op 11 mei hebben wethouders 
van gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samen met de stichting Salland Glas en CIF symbolisch het startschot 
gegeven. 

Kom naar de informatieavonden 

Allereerst: voor inwoners in het buitengebied van Salland Noord worden er  
4 informatieavonden georganiseerd. Ook de dienstaanbieders (providers) 
zijn tijdens deze avonden aanwezig. Wij verzoeken u om buren, familie, 
vrienden en bekenden in het buitengebied hierop te attenderen en hen te 
stimuleren om te komen. Natuurlijk rekenen wij ook op uw komst, het is 
een prachtige kans om uw buurtbewoners te enthousiasmeren voor 
glasvezel in het buitengebied. 

 

De informatieavonden vinden plaats op: 

• maandag 23 mei bij Logtenberg te Wijhe 
• dinsdag 24 mei bij Spoolder in Luttenberg 
• woensdag 25 mei bij De Leeren Lampe in Raalte 
• donderdag 26 mei bij Oortwijn in Heino 

De avonden beginnen om 19:30 uur tot 21:30 uur. 

Het programma is steeds als volgt:  
  
19.30 uur: ontvangst met koffie 
19:45 uur: welkom en inleiding 
19:55 uur: interview wethouder, CIF en stichting Salland Glas 
20:15 uur: aanbod en praktische informatie 
20:35 uur: ambassadeur aan het woord 
20:45 uur: vragen vanuit de zaal 
21:00 uur: informatiemarkt 
21:30 uur: afsluiting 

Inloop avond op 11 juli  

Maandagavond 11 juli nog een bijeenkomst houden voor de bewoners van de Elshof waar de bewoners als bepaalde 
zaken nog niet duidelijk zijn, hierop deze avond een antwoord gegeven kan worden.                                                          
Tevens zal er een toelichting gegeven worden over de installatie bij u thuis. 

De installatie bij u thuis. 

Graag geven wij u meer inzicht over wat u te wachten staat binnenshuis, nadat glasvezel in het buitengebied is 
aangelegd.  



Waar komt de glasvezelaansluiting? 

In de meeste gevallen wordt de  glasvezelaansluiting in de meterkast geplaatst. Het glasvezelmodem, dat u van uw 
dienstaanbieder ontvangt, wordt  hierop aan gesloten. Het glasvezelmodem is een smalle aansluitkast die stroom uit 
een stopcontact nodig heeft. Indien er geen meterkast aanwezig is of als u het modem op een andere locatie 
geplaatst wilt hebben, overlegt u samen met de aannemer (Volkers Wessels)  een andere locatie. Let op! Er moet 
wel een stopcontact aanwezig zijn of kunnen worden aangelegd. E.a. kan ook een locale verkoper u aanbieden. 

Huidige bekabeling 

U kunt een groot deel van de bestaande bekabeling blijven gebruiken. Dat geldt in ieder geval voor uw telefoon- en 
computerkabels. U sluit uw telefoon met een reguliere 2- of 4-aderige telefoonkabel met RJ 11-connector aan.       
Uw computer of router sluit u aan met uw bestaande netwerkkabel (UTP-kabel mininmaal cat 5 E ) met RJ 45-
connector. Houd rekening met de locatie van het glasvezelmodem. Wellicht moet de bestaande bekabeling 
verplaatst worden. Daarnaast kan de huidige netwerkkabel naar uw computer of router verouderd zijn! 
 
Netwerkkabels zijn beschikbaar in verschillende kwaliteiten, waarbij de oudere kabels de hoge snelheden van 
internet via glasvezel niet aankunnen. Uw dienstaanbieder/locale verkoper  kan u hierover meer vertellen.  

Televisie kijken 

Voor uw televisie maakt u nu waarschijnlijk gebruik van een schotel. De ontvanger en de schotel zijn verbonden met 
een coax-kabel. Het signaal verloopt via een andere route. Als u televisie via glasvezel wilt kijken, sluit u de 
ontvanger met een netwerkkabel (UTP-kabel cat 5 E) aan. 

Praktische vragen 

Voor inhoudelijke vragen zoals; ''Hoeveel televisies kan ik aansluiten?'', ''Kan ik mijn alarmsysteem aansluiten op 
glasvezel?'' en ''Kan ik mijn e-mail adres behouden?'', kunt u terecht bij de 6 dienstaanbieders of locale verkoper. 

- Caiway (particulier) 
- Fiber Nederland (particulier) 
- Solcon (particulier & zakelijk)                                                                                                                                                                          
- Plinq (particulier)                                                                                                                                                                                     
- CBizz B.V. (zakelijk) 
- Weserve B.V. (zakelijk)  

Aanbod voor particulieren 

Vanaf de eerste informatieavond (maandag 23 mei) start officieel de verkoop van de abonnementen en kunnen 
mensen zich gaan aanmelden. Wat betreft de abonnementen is er nieuws: we hebben een nieuwe provider 
toegevoegd aan het aanbod voor particulieren. Naast Caiway, Fiber en Solcon zal ook Plinq abonnementen 
aanbieden.  

Cogas/ CIF heeft Salland verdeeld in 2 fasen: Noord en Zuid. Minimaal 50% van de inwoners van Salland Noord moet 
vóór 18 juli 2016 een abonnement via glasvezel afnemen (dus 1600 aansluitingen), dan start CIF 
met de aanleg. Na de zomer start CIF met de inschrijfperiode voor Salland Zuid. 

In Salland Noord  gaat het om 3.200 huishoudens en bedrijven, waaronder ook enkele 
aansluitingen uit de gemeenten Zwolle en Dalfsen. In Salland Zuid gaat het om een gebied van 
ongeveer dezelfde grootte. 

 

 

https://www.buitengewoonglasvezel.nl/site/
http://www.fiber.nl/glasvezel-buitenaf
http://www.solcon.nl/particulier
http://www.cbizz.nl/glasvezelbuitenaf/
https://weserve.nl/nl/fiberfttx/


Aanbieders 
De inwoners kunnen kiezen uit diensten van 6 verschillende aanbieders. Voor consumenten zijn dit Caiway, Fiber, 
Plinq en Solcon. Ondernemers kunnen terecht bij de zakelijke dienstenaanbieders CBizz en WeServe. Naast een 
abonnement bij een dienstaanbieder betalen de inwoners een Vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand. 

Informatieavonden 
Inwoners van Salland Noord hebben afgelopen dagen een uitnodiging voor de informatieavonden ontvangen. CIF 
kiest ervoor om inwoners persoonlijk te informeren. CIF zal u vertellen wat glasvezel is en wat zoal de mogelijkheden 
zijn.  Maar ook waarom een deelname van 50 % noodzakelijk is om glasvezel aan te leggen.                                                    

Tijdens de informatieavonden zijn dan ook de dienstenaanbieders aanwezig. 

 

 

 

Glasvezel voor iedereen 
Het uitgangspunt van CIF is om iedereen aan te sluiten. Een beperkt aantal inwoners kan geen gebruikmaken van het 
standaard aanbod (4 %), maar krijgt een maatwerkoplossing aangeboden. CIF zal hen persoonlijk benaderen om te 
kijken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van de glasvezelverbinding. 

Samenwerking met SallandGlas 
Om de doelstelling van 50% inschrijvingen te halen, werkt CIF samen met  SallandGlas. Dat is het bewonersinitiatief 
binnen de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer dat zich als doel heeft gesteld het buitengebied van Salland te 
voorzien van glasvezel.  

Dit is een eenmalige kans voor de buitengebieden van Salland!                                                    
Grijp deze kans en laat het niet lopen. 

 

Bron: o.a. Salland Glas/Cogas/CIF 
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