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Glasvezel graafwerkzaamheden en aansluitingen 
in Salland Noord, februari 2018 
Eindelijk positieve berichten! En voor zover ik gehoord 
heb, via  directeur glasvezelbuitenaf  Piet Grootenboer, 
is de streefdatum dat alles in Noord aangesloten moet 
zijn eind maart 2018. 

Op dit moment zijn er diverse graafwerkzaamheden o.a. rond de Elshof en richting Raalte en Heino afgerond 
met uit zonderingen van een paar percelen waar maatwerk nodig is. 

Wel is het zo dat de werkzaamheden behoorlijk veel vertraging ondervinden.  

 

Volgens de planning van VolkerWessels Telecom (VWT), zou Salland Noord tussen 25 sept en 3 november 
2017 aangesloten moeten zijn. Echter door de vertragingen wordt dit naar alle waarschijnlijkheid tussen 
februari en eind maart 2018 gerealiseerd. 

  

Rechten en plichten betreffende de uit te voeren 
glasvezelwerkzaamheden. (deels herhaling) 

Wat wel  op dit moment voor u van belang is, zijn de uitvoerende 
werkzaamheden van het personeel van VolkerWessels. Mij komen 
dagelijks berichten en/of telefoontjes van o.a. inwoners van de Elshof die 
niet tevreden zijn met de werkwijze van VolkerWessels Telecom in het 
bijzonder. O.a. niet volgens de planning werkzaamheden uitvoeren en bij 
het ‘schouwen’ niet op de plaats zoals aangegeven door de eigenaar het 
glasvezel modem plaatsen enz. Zoals het niet netjes afwerken van de 
graafwerkzaamheden, op sommige percelen laten de onderaannemers 
een puinzooi achter. De planning is dat het weer in de oude staat 
opgeleverd moet worden. 

Verder zijn er behoorlijk veel problemen met de onderaannemers, 
waarvan er al 2 failliet zijn met alle gevolgen van dien. Opnieuw moeten 
alle 3200 aansluitingen in Salland Noord gecontroleerd worden of ze wel 
juist geplaatst en/of aangesloten zijn. Het kan dus goed zijn dat er een 
deze dagen iemand van WVT bij u langs komt voor deze controle. 

 

 
Laatste kans om goedkoop over te stappen op glasvezel, zowel voor particulier als zakelijk gebruik 
U kunt nu nog goedkoop overstappen op glasvezel. Ondanks dat de vraagbundeling voorbij is, is dit een unieke 
kans voor diegene die nog geen glasvezel genomen hebben. 
Inwoners die alsnog gebruik willen maken van het aanbod om over te stappen op glasvezel, kunnen dit door 
de aansluitkosten van € 239,- te betalen. Wel zijn de abonnement kosten hoger geworden. 
Dit aanbod geldt zolang in het betreffende gebied de glasvezelkabel nog niet is gelegd en/of is aangesloten.  
 
 



Mocht u naderhand toch nog besluiten tot glasvezelaan-
sluiting dan zullen de aansluitkosten ook beduidend hoger 
uitvallen dan tot dusver.  
Attentie: Voor die personen die gaan verhuizen en/of hun 
woning verkopen. 
Bij verhuizing en/of verkoop van de woning (met een aan-
vraag voor glasvezel) vervalt het abonnement en moet op-
nieuw aangevraagd worden ( ik kan u hiermede / nieuwe 
bewoners ook van dienst zijn als Reseller van glasvezel pro-
viders). Het vast recht kan niet meegenomen worden en 
blijft op het pand. Is dus wel overdraagbaar maar kan niet 
meegenomen worden naar een andere locatie. Let daar 
goed op en zeg dat tegen de nieuwe bewoners en laten 
deze contact opnemen met mij om dit spoedig te regelen. 

 

 

 
  
fotografie: HBCS 

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

 

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

Ook de problemen met de dubbele aansluitingen en aansluitproblemen van de installatie binnenshuis , ik help 
u daar graag verder mee. 
 

HBCS,  
 
Hans de Bruyne 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
http://www.buurtschapelshof.nl/


 
Elshof  25 C 
Tel 0570-524517  
Email: hans@hbcs.nl 
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