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Supersnel internet binnen handbereik voor buitengebied Twente
Keuze uit 5 dienstenaanbieders bij start campagne in gemeente Tubbergen
In navolging van de dorps‐ en stadskernen volgt ook de aanleg van supersnel internet in de
buitengebieden van Twente en een deel van Salland. Niet eerder in Nederland werden bijna 20.000
huishoudens in een buitengebied voorzien van glasvezel. Cogas heeft dit vandaag laten weten
tijdens een officiële aankondiging in een boerderij in de gemeente Tubbergen. In deze gemeente
start ook de uitrol van glasvezel wanneer de helft van de bewoners een contract afsluit bij één van
de 5 dienstenaanbieders. De andere gemeentes volgen stapsgewijs in zes clusters.
Vanaf de start kunnen bewoners kiezen uit 5 dienstverleners, namelijk Caiway, Solcon en Fiber.
Ondernemers kunnen terecht bij de zakelijke dienstenaanbieders WeServe en CBizz. Vanaf
september maken de dienstenaanbieders afzonderlijk hun prijzen en samenstellingen van de
pakketten bekend. Voordat dit gebeurt, houdt Cogas medio augustus informatieavonden om
bewoners in de gemeente Tubbergen in te lichten over de aanleg van glasvezel en vragen te
beantwoorden.
Om de aanleg van glasvezel financieel haalbaar te maken, wordt van bewoners in het buitengebied
een maandelijkse vastrechtvergoeding van € 9,95 gevraagd. Dit bedrag is gekoppeld aan het
abonnement bij een dienstenaanbieder. Een beperkt aantal bewoners van woningen die voor het
huidige financiële model te ver weg liggen voor een glasvezelkabel, wordt persoonlijk door Cogas
benaderd. Met hen worden alternatieve mogelijkheden besproken waardoor ook zij over een
glasvezelverbinding kunnen beschikken.
Glasvezel op het platteland biedt maatschappelijke voordelen
“Voor ons als gemeente met een behoorlijk buitengebied, is dit nieuws ongelooflijk belangrijk,” zegt
wethouder Tom Vleerbos van de gemeente Tubbergen. “Uiteraard geeft supersnel internet een
enorme impuls aan het bedrijfsleven en kijken gezinnen er reikhalzend naar uit. Maar voor de
buitengebieden zijn een aantal maatschappelijke voordelen nog belangrijker, zoals hulp op afstand
en thuiswerken.”
Ook Piet Grootenboer, directeur van Cogas Kabel Infra B.V., is verheugd met het voornemen om
2.000 km glasvezel aan te leggen: “We zijn enorm trots dat we met de bouwcombinatie GlasvezelNet
Twente (BAM/Van Gelder) en de gemeenten een betaalbare aansluiting kunnen aanbieden voor
20.000 huishoudens in een uitgestrekt buitengebied. We zullen de intensieve contacten en de
samenwerking met de verschillende belangengroepen continueren om tot een succesvolle uitrol te
komen. Met deze toekomstbestendige infrastructuur in het uitgestrekte buitengebied, zijn wij de
eerste in Nederland die dit mogelijk maken op zo’n grote schaal.”
Meer informatie
Heeft u vragen over glasvezel? Belt u dan met Cogas, via 0546‐836666. Meer informatie is ook
beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.
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