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Inleiding
Al enkele jaren proberen we met marktpartijen afspraken te maken over de aanleg van glasvezel
in Oss. De meeste marktpartijen waren niet geïnteresseerd, onder meer vanwege het feit dat het
kopernetwerk nog niet helemaal afgeschreven is, of omdat Oss een groot buitengebied heeft waar
de graafafstanden relatief groot zijn en de aanleg van kabels dus relatief duur is. Andere partijen
vroegen hoge instapkosten aan onze inwoners tot soms wel € 2.000 á € 3.000,- per aangesloten
adres. Of wilden kosten besparen door bijvoorbeeld minder diep te graven (40 cm in plaats van 60
cm). Dit levert echter risico’s op bij grondwerkzaamheden en dergelijke.

E-Fiber
E-Fiber is volop actief in onze regio waar het gaat om de aanleg van een glasvezelnetwerk. Zij
hebben dit al gerealiseerd in Bernheze, Landerd en in het Land van Cuijk. E-Fiber en gemeente
Oss hebben nu ook afspraken over gemaakt over een glasvezelnetwerk in heel de gemeente Oss.
Als er voldoende belangstelling voor is, kunnen alle inwoners en bedrijven een gratis
glasvezelaansluiting krijgen. De campagne van E-Fiber hiervoor start deze zomer.

Aanleg in stad én buitengebied
De wens om te komen tot glasvezel in het buitengebied is opgenomen in het coalitieakkoord
‘Kansen zien, Kansen pakken’. E-Fiber heeft zich bereid verklaard om – bij voldoende vraag – in de
hele gemeente Oss glasvezel aan te zullen leggen. Dus ook in hele kleine kernen als ’t Wild en
Keent. Dit onderscheidt E-Fiber van andere aanbieders. In sommige kernen van Oss, zoals
Teeffelen, het grootste gedeelte van Berghem en ook op enkele bedrijventerreinen, ligt al

glasvezel. Hier zal E-Fiber niet aan de slag gaan. In Geffen zijn momenteel de voorbereidingen
voor aanleg glasvezel al bezig.

Glasvezel: snel internet en haarscherpe TV
Met een glasvezelnetwerk profiteert iedereen van snel internet, haarscherpe TV beelden en
kraakhelder geluid. Het netwerk heeft een enorme capaciteit en is geschikt voor alle (on)denkbare
oplossingen als zorg en onderwijs op afstand, slimme thermostaten, thuiswerken en nog veel
meer. Het netwerk is stabieler, sneller en betrouwbaarder dan de huidige traditionele koperkabel.

Bijlage: Glasvezelkrant Geffen
In de bijlage vindt u de Glasvezelkrant voor Geffen. Hierin vindt u allerlei informatie over E-Fiber,
hun aanpak, providers en tarieven. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
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