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De werkgroep glasvezel Schaapsloop heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten.
Deelnemers aan het project glasvezel Schaapsloop zijn terecht nieuwsgierig naar de stand
van zaken. Het kunnen beschikken over een snelle internetverbinding over glasvezel blijft
in belang toenemen voor een dynamische bedrijfsvoering vandaag de dag.
Gebouweigenaren participeren om hun bedrijfspanden aantrekkelijk te maken voor de
gebruiker. Meedoen kan nog steeds!
Financiering
De financiering van de aanleg van het netwerk is in de afrondende fase. De notariële aktes
worden gemaakt en aansluitend de handtekeningen gezet. De financiering heeft de nodige tijd
gekost en moest zeer zorgvuldig worden uitgevoerd om de belangen van de deelnemende
bedrijven op een goede manier te borgen. De financiering wordt gedaan door de Rabobank met
enkele (lokale) private investeerders. De uitgangspunten blijven daarbij uiteraard gewaarborgd:
een glasvezel-netwerk ván en vóór de ondernemers op de Schaapsloop. De gemeente blijft
partner in de uitvoering van de plannen.
Aanbesteding
De aanbesteding voor de graafwerkzaamheden is zorgvuldig voorbereid. De eerste buizen zijn
reeds gelegd, in samenwerking met het project “waterhuishouding”. Zodra de aktes voor de
financiering zijn getekend, wordt de opdracht aan de aannemer gegeven voor fase 2. Ondanks
de zekerheid van financiering heeft de werkgroep besloten dat pas nadat de aktes zijn getekend,
deze opdracht wordt verstrekt. Wij willen uiteraard geen financieel risico lopen, in het belang van
de deelnemende bedrijven.
Oplevering
De streefdatum dat het complete netwerk in de grond zit vóór de bouwvak wordt niet meer
gehaald. De werkzaamheden voor fase 2 worden wel uitgevoerd vóór de bouwvak. Kort na de
bouwvak zal het gehele netwerk gereed zijn (fase 3). De datum waarop de verbinding voor uw
bedrijf operationeel is, wordt in een detailplanning bekend gemaakt via de website. Wij beseffen
dat u zo snel mogelijk een werkende verbinding nodig hebt en stellen alles in het werk om dit te
bereiken.
Schouw
U krijgt bezoek van deze aannemer om de details voor uw aansluiting door te nemen. Het betreft
dus het deel vanaf de openbare weg naar de plaats waar bij u de glasvezelkabel naar binnen
moet komen (“meterkast”). U kunt hierbij ook de belangen voor uw bedrijf aangeven, bij

voorbeeld het vrijhouden van de oprit voor leveringen of klanten. De aannemer maakt hiervoor
een persoonlijke afspraak.
Toekomst
In het ontwerp van de glasvezelkabel is rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding voor
camera toezicht. Cameraposities voor de openbare weg worden in de aanleg meegenomen.
Camera-toezicht wordt een vervolgproject waar we op terug gaan komen.
Ook een aansluiting? Dat kan nog steeds!
Ondanks de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met de ondernemers op de Schaapsloop
zijn er nog steeds bedrijven die tot op heden niet deelnemen. Een keuze die wij respecteren,
maar ons aan de andere kant soms verbaast. De werkgroep is ervan overtuigd dat in de
toekomst een hoogwaardige snelle verbinding met het internet voor ieder bedrijf een levensader
zal zijn.
Inmiddels is bewezen dat er voldoende handen op elkaar gekregen zijn voor een eigen glasvezelnetwerk. Wij blijven daarom een oproep doen aan onze ondernemers. Meedoen tijdens het
project kan nog steeds tegen fors lagere kosten. In de toekomst meedoen kan ook, maar dan
tegen aanzienlijk hogere kosten (factor 3 tot 4, snel duizenden euro’s!). Dit betreft vooral de veel
hogere kostprijs, als er één aansluiting specifiek voor een bedrijf moet worden gemaakt (in plaats
van samen in een project). Dit nog los van de mogelijke besparingen en uitgebreide nieuwe
mogelijkheden die u snel kunt bereiken. Wilt u alsnog meedoen? Vul dan het deelnameformulier
in op deze website.
Diensten
Op het netwerk van glasvezel Schaapsloop zijn meerdere dienstenleveranciers actief. Zij leveren
een veelheid aan diensten, van internet tot PIN en cloud-diensten. Kijk op www.efx.nl voor de
diensten-leveranciers en mogelijkheden.
Aan uw bestaande diensten zoals telefonie en internet liggen meestal contracten met een
bepaalde looptijd en opzegtermijn ten grondslag. Vraag tijdig uw contractstatus bij uw huidige
leverancier op om boetes voor vroegtijdige beëindiging te voorkomen. Vragen over diensten kunt
u richten aan diensten@glasvezelschaapsloop.nl
Vragen?
Stuur ons een e-mail aan secretariaat@glasvezelschaapsloop.nl.

