
 
 

 
 
 
 
 
 
Gouda, 19 april 2019 
Aan: Het College van BenW 
Betreft: Artikel 38 vragen aanleg glasvezel 
 
Geacht college van B&W, 
 
Recent hebben inwoners van Bloemendaal en Plaswijck een brief ontvangen dat Delta voornemens is 
een glasvezelnetwerk (gavoorglasvezel.nl) in hun wijk aan te leggen. Dit netwerk zal naast het 
netwerk van REKAM komen te liggen, dat bezig is – in samenwerking met KPN - met verglazing van 
hun bestaande netwerk (www.rekamglasdraad.nl). Bewoners maken zich zorgen dat de straat 
mogelijk meerdere keren wordt opengebroken, of als nog meer partijen een netwerk willen 
aanleggen wellicht nog vaker, met alle hinder van dien.  
D66 Gouda en ChristenUnie onderkennen het belang van de toegankelijkheid van het 
glasvezelnetwerk voor zoveel mogelijk Gouwenaars, maar maakt zich ook zorgen over eventuele 
overlast. 
 
Conform artikel 38 van het Reglement van Orde, hebben de fracties van D66 en de ChristenUnie de 
volgende vragen: 
 

1. Wat vindt het college van de mogelijke overlast doordat meerdere partijen glasvezel in 
Gouda gaan aanleggen? 

2. In hoeverre wil het college zich inspannen om de werkzaamheden door de nu bekend zijnde 
aanbieders zoveel mogelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden en (daardoor) de overlast voor 
de inwoners zoveel mogelijk te beperken? 

3. Wat vindt het college ervan dat Delta geen open glasvezelnetwerk aanlegt, maar gebruikers 
verplicht voor een beperkt aantal aanbieders te kiezen daar waar Rekam zegt een open 
netwerk aan te leggen? 

4. In hoeverre is het college bereid om meer samenwerking tussen kabelaars en providers te 
bewerkstelligen, waardoor Gouwenaars hun bestaande provider kunnen houden (open 
netwerk) en daardoor gebruik kunnen gaan maken van het glasvezelnetwerk dat het eerst 
beschikbaar komt en daarvoor dus mogelijk niet noodzakelijkerwijs van provider hoeven te 
wisselen. 

 
Met groet, 
 
D66 Gouda 
Frank de Pont 
 
ChristenUnie Gouda 
Theo Krins 
 
 



Achtergrond informatie Rekam 
Het glasvezelnetwerk van Rekam is een open netwerk. Dat betekent dat u gewoon bij uw huidige 
provider kunt blijven als het gaat om internet, televisie en/of telefonie. Ook zijn wij momenteel 
in gesprek met KPN om een samenwerking vorm te geven bij deze uitrol van glasvezel. 
Eventueel overstappen gaat heel gemakkelijk. U loopt geen risico dat u hierbij even zonder 
internet, televisie of telefoon zit. Aangezien Rekam al beheerder is van het netwerk, zorgen wij 
dat alles vlekkeloos verloopt. U stapt ook pas over als de nieuwe verbinding werkt. 
https://www.rekamglasdraad.nl/aanbod.php 
 
Achtergrond informatie Delta 
Delta rolt momenteel een gesloten (!) glasvezelnetwerk in Gouda uit, waarbij gekozen kan worden 
uit 4 providers: Caiway, Delta, Kliksafe en Online. 

https://www.rekamglasdraad.nl/aanbod.php

