
Voortgang Snel Internet Glasvezel     
 

Goed nieuws betreffende de aanleg in Salland Noord  

Eindelijk eens een goed bericht na 7 maanden wachten op het graafwerk 
en maanden van onzekerheid, over de startdatum kunnen we u melden: 
Het graven in Salland gaat van start. Dinsdag 7 maart jl. maakte CIF 
bekend dat op 4 april de schop de grond in gaat. Voor alle duidelijkheid: 
de genoemde ‘schop in de grond’ is géén symbolische stap, maar écht de 
start van het graven. Er is kort overwogen om in de tussenliggende 
periode in de media nog aandacht te besteden aan het convenant met 
de gemeenten (alles is immers rond!), maar besloten is dat niet te doen. 
De inwoners willen (net als wij en u) concreet zien dat er gegraven 
wordt… en geen tussenstappen waar we niets mee opschieten.  
 
VolkerWessels Telecom is de aannemer die de aanleg van glasvezel voor zijn rekening gaat nemen. De 
inwoners van Salland zullen door de aannemer en/of HBCS geïnformeerd worden over de 
graafwerkzaamheden. En ook over de plaatsing van de glasvezelaansluiting in huis/kantoor.  
 
Het gaat in Salland om huishoudens en bedrijven in de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en enkele 
aansluitingen uit Zwolle en Dalfsen, in totaal zo’n 5.000 huishoudens. De aannemer start met de aanleg in 
Salland Noord en gaat vervolgens door in Salland Zuid. 
 

Wilt meer weten over hoe de aanleg in zijn werk gaat? Kijk op de website van 
Glasvezel Buitenaf (www.glasvezelbuitenaf.nl). Wij houden u op de hoogte 
van de voortgang en zodra de planning bekend is, vindt u deze op deze 
Website of op Website van www.buurtschapelshof.nl   Ook zal er in het 
Elshofnieuws aandacht aan besteed worden.  

Rest ons u te danken voor het getoonde geduld en het vertrouwen in de 
afgelopen maanden. Het was vaak niet eenvoudig, maar het geduld wordt nu 
beloond. 

 

Mochten er nog vragen bij u zijn, dan hoor ik dat graag van u.  

HBCS,  
 
Hans de Bruyne 
 
Elshof 
 
Tel 0570-524517 
Email: hans@hbcs.nl 
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