
Van: Renkum op Glasvezel info@renkumopglasvezel.nl
Onderwerp: Status glasvezelaanleg in Renkum en Heelsum

Datum: 30 maart 2022 om 14:01
Aan: Lex Schruijer lex.schruijer@gmail.com

Renkum op Glasvezel
Informatie vóór en dóór inwoners over glasvezel in gemeente Renkum

Wat is de status?

Glasvezel voor Renkum/Heelsum
Update maart 2022

Beste Lex Schruijer,

Wat is de status van de aanleg van #glasvezel in Renkum/Heelsum?
Aannemer BAM Infra is tot juni 2022 bezig met de aanleg.

DELTA Fiber Netwerk verwacht oplevering rond september 2022.

In deze nieuwsbrief een bericht van Inwonersinitiatief Renkum op Glasvezel.

mailto:Glasvezelinfo@renkumopglasvezel.nl
mailto:Glasvezelinfo@renkumopglasvezel.nl
mailto:Schruijerlex.schruijer@gmail.com
mailto:Schruijerlex.schruijer@gmail.com
https://renkumopglasvezel.us2.list-manage.com/track/click?u=0e21a556d27dd5d9bb7b2629b&id=f956b4e02c&e=e78daa563c
https://renkumopglasvezel.us2.list-manage.com/track/click?u=0e21a556d27dd5d9bb7b2629b&id=841b2419e3&e=e78daa563c
Lex Schruijer
Tekst









Lex Schruijer



Lex Schruijer




Lex Schruijer






Wat is de status van de aanleg in Renkum & Heelsum? 
Helaas hebben we van DELTA Fiber Netwerk vernomen dat er vertraging is
ontstaan om het glasvezelnetwerk in Renkum en Heelsum op te kunnen
leveren. Voor ons reden om de volgers van inwonersinitiatief 'Renkum op
Glasvezel' te informeren, sinds onze website en Facebookpagina zijn
opgeheven. Wat is de reden van de vertraging?

Vertraagde oplevering verdeelpunten
De aannemer heeft de twee verdeelpunten (PoP's) nog niet op de hoofdkabel
van DFN kunnen aansluiten, doordat ze tijdens de graafwerkzaamheden voor
deze koppeling op vervuilde grond zijn gestuit. Rondom vervuilde grond gelden
diverse procedures, waardoor het maken van de koppeling nog even gaat
duren. Door deze tegenslag verwacht DFN het netwerk nu pas rond de start van
de bouwvak op te kunnen leveren.

Laatste kilometers & huisaansluitingen
Aannemer BAM Infra is in mei 2022 klaar met de aanlegwerkzaamheden van de
100km kabel die ze in Renkum en Heelsum voor 5500 adressen moest
aanleggen. De installatie van de huisaansluitingen is in Renkum bijna klaar en
in Heelsum verwachten ze afronding in juni 2022. 

Installatiepakket & activatie aansluiting
Zodra de verdeelpunten (naar verwachting begin augustus) worden opgeleverd,
krijgen de internetproviders hiervan een seintje. Vanaf dat moment kunnen zij
de installatiepakketten opsturen naar iedereen die een abonnement heeft
besteld. Dit proces kan 3 tot 8 weken duren, waardoor in september 2022 de
eerste verbindingen echt actief zullen worden.

Meer informatie bij DELTA Fiber Netwerk
Wil je de berichtgeving van DFN zelf lezen, check dan dit artikel: Hoe staan we
ervoor? Update maart 2022 Renkum en Heelsum.
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Over inwonersinitiatief Renkum op Glasvezel
Ons inwonersinitiatief 'Renkum op Glasvezel' is in januari 2022 gestopt en
daarom zijn onze website en Facebookpagina opgeheven. Wil je reageren op
deze e-mail, dan zullen we helaas niet meer antwoorden.

Als je naar aanleiding van deze e-mail toch nog vragen hebt, dan verwijzen we
je graag naar DELTA Fiber Netwerk, BAM Infra Telecom of de Gemeente
Renkum. Hieronder alle contactgegevens:

Schade aan straat of stoep? Melden bij de Gemeente Renkum
Is er een stoep niet goed terug gelegd of zie je een andere schade aan de
bestrating? Meld dit dan aan de Gemeente Renkum. Dit kun je doen via de
MijnGemeente-app (Android / Apple) of via telefoonnummer 026 33 48 111.

Vragen aan BAM Infra
Heb je nu of gedurende de aanleg van glasvezel vragen over bijvoorbeeld de
planning of de installatie van jouw aansluiting? Of ervaar je een klacht of storing
als gevolg van de aanleg? Dan kun je contact opnemen met BAM Telecom bv.
Zij helpen je graag op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00
uur en zijn bereikbaar via 085 047 90 62 of glasvezel@bam.com (o.v.v. je
postcode en huisnummer).

Vragen aan DELTA Fiber Netwerk
Heb je vragen over de aanleg van glasvezel? Bekijk bij DFN alle veelgestelde
vragen. 
Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met de klantenservice van
DELTA Fiber Netwerk op 088 75 85 800 of chat met een van hun medewerkers.
De klantenservice is geopend op kantoordagen van 8.30-17.00 uur.

Heb je deze e-mail doorgestuurd gekregen?

Stuur deze e-mail door naar je familie, vrienden en buren!

Meld je aan voor deze nieuwsbrief
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