
Glasvezel buitengebied



Agenda

• Achtergrond
• Aanbod CIF
• Voorbereiding campagne (vraagbundeling)
• Wie doet wat?
• Werven ambassadeurs



Achtergrond

• Vanaf 2014 zet de gemeente zich in om glasvezel 
gerealiseerd te krijgen in het buitengebied vanwege 
maatschappelijke noodzaak en het uitblijven van bewegingen 
uit de markt

• 2014/2015 diverse pogingen door gemeenten en provincie 
mislukt

• Zomer 2016, convenant met CIF: aanleg gereed in 2017
• Eind 2016/begin 2017, uitrol CIF stagneert, eerdere planning 

‘on-hold’
• 2017, lancering alternatief plan ‘De gemeente neemt de 

leiding!’, gemeenteraad stelt in juli middelen ter beschikking
• November 2017: twee concrete aanbiedingen van CIF en KPN
• December 2017: overeenstemming met CIF over aanleg 



Aanbod CIF

• Aanbod CIF op 22 november 2017
• 100% aansluiting tot in de meterkast voor bewoners die 

zich inschrijven, alle inwoners krijgen zelfde aanbod
• Daadwerkelijke aanleg bij minimaal 50% deelname
• Vastrechtvergoeding EUR 12,50 per maand of éénmalig 

EUR 1600
• Ambassadeursavond op 31 januari 2018
• Start vraagbundeling op 26 februari 2018
• Vier bewonersavonden tussen 12 en 15 maart 2018
• GO/NO GO einde vraagbundeling 14 mei 2018
• Start bouw kwartaal 3 2018
• Bouw gereed vóór bouwvak 2019



Voorbereiding campagne 

Voorbereiding (januari)
Analyse van het gebied à resultaat is een adressenlijst, deze 
vormt de basis voor vraagbundeling.

Ambassadeursavond CIF (31 januari)
3 weken voor start-vraagbundeling. Uitnodiging aan alle 
ambassadeurs door Glasvezel Buitenaf. 
Doel van de avond: presentatie en uitreiking info campagne, 
voordelen glasvezel, info dientaanbieders, keuzehulp, inspiratie 
voor ambassadeurs, de planning en vooruitblik op 
informatieavonden in maart. 

Start vraagbundeling (26 februari)
Tot en met half mei: GO/NOGO



Wat doet Glasvezel Buitenaf?

Glasvezel Buitenaf zet in op PR en marketing met 
advertenties, mailingen/nieuwsbrieven, persberichten, 
social media, interviews, etc. 

Globaal bestaat de campagne uit 4 fases:
1. Aankondiging en uitnodiging infoavonden
2. Informeren en overtuigen, o.a. tijdens 4 infoavonden
3. Converteren, aanschrijven bewoners, herinnering (bijv. 

‘u heeft nog één maand de tijd’)
4. GO / NO GO, persbericht en persoonlijke brief naar 

bewoners, vervolgens start schouw met aannemer



Wat doen ambassadeurs?

Waarom ambassadeurs
Glasvezel Buitenaf heeft inmiddels veel ervaring. Toch blijkt 
telkens de inzet van lokale ambassadeurs van doorslaggevend 
belang bij het behalen van de 50% deelname. Bewoners 
hechten veel waarde aan persoonlijk contact en ambassadeurs 
kennen veelal de thuissituatie waardoor ze kunnen meedenken 
over een passend abonnement

Wat is een ambassadeur? 
Bewoner of ondernemer uit het buitengebied die groot 
voorstander van glasvezel zijn en niet de kans willen lopen dat 
de 50% deelname niet wordt behaald. Deze mensen zetten zich 
op vrijwillige basis in om buren, vrienden en kennissen te 
overtuigen 



Voorbeelden concrete activiteiten van ambassadeurs:
• Ophangen van spandoeken
• Het organiseren van een lokale informatieavond
• Bewoners activeren om informatieavonden bij te wonen
• Hulp bieden bij keuze abonnement
• Langs de deuren gaan (vooral tijdens laatste fase 

campagne) en informatie verstrekken
• Vragen uit het gebied naar de juiste persoon doorspelen
• Evenementen doorgeven die Glasvezel Buitenaf kan 

sponsoren of reclame kan maken



Wat doet de gemeente?

• Gemeente heeft een ondersteunende rol
• Hulp bieden bij het betrekken van belangenorganisaties 

en werven van ambassadeurs
• Beschikbaar stellen van gemeentelijke 

communicatiekanalen 
• Het technisch faciliteren inzake aanlegvoorwaarden
• Een toezichthoudende rol tijdens de uitvoering bij het 

graafwerk



Werven van ambassadeurs

• Belangrijkste voorwaarde voor succes is het betrekken 
van voldoende ambassadeurs. 

• Gemeente heeft aangegeven zich daar sterk voor te 
maken

• Verspreid over het buitengebied circa 125
ambassadeurs nodig

• Uiterlijk 15 januari moet de lijst gereed zijn!
• Oproep aan belangenverenigingen deze vraag voor te 

leggen aan de achterban en ondernemersverenigingen
• Aanmelden: naam, (mail)adres en telefoonnummer naar 

glasvezel@lochem.nl
• Komende weken is gemeente aanspreekpunt, na de 

ambassadeursbijeenkomst Glasvezel Buitenaf



Actualiteit

• Mogelijk tweede aanbieder
• Delta Rijssen Glasvezel Investeringen
• In samenwerking met KPN

• Aanbod / voorwaarden moeten nog concreet worden

• Dorpsraden en belangenverenigingen + ambassadeurs 
worden vóór 31 januari geinformeerd



Begrenzing per dorp/buurtschap



Vragen?


