GIGA GIDS
Belangrijke informatie voor inwoners van de gemeente Gennep

Inhoudsopgave
In deze Giga Gids lees je alles wat je moet weten
over de aanleg van glasvezel in de gemeente

Gennep.
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Blijf verbonden met jouw wereld

Gennep krijgt glasvezel!
Het is zover! Dankzij een succesvolle

straks iedereen in de gemeente Gennep gratis

campagne van Limburg Glasvezel heeft 30%

een glasvezelaansluiting in huis krijgt. In deze

van de inwoners van de gemeente Gennep

gids lees je alles over hoe dit in zijn werk gaat.

voor glasvezel gekozen. Dit betekent dat wij
gratis het glasvezelnetwerk aanleggen voor

Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld

iedereen. Waar in Gennep je ook woont, van

kunnen nog steeds profiteren van het

het stadshart tot in de polder. Hierdoor kan

allersnelste internet van Nederland. Het enige

iedereen binnenkort genieten van supersnel

wat je hoeft te doen is een abonnement

en betrouwbaar internet zonder haperingen,

afsluiten bij één van de vijf providers.

giga snel dus. De werkzaamheden voor

Daarnaast is er voor ondernemers volop

de aanleg van het glasvezelnetwerk gaan

keuze en maatwerk beschikbaar.

beginnen. Een grote klus, want tijdens deze
werkzaamheden worden er circa 8.000
aansluitingen gerealiseerd. In samenwerking
met aannemer SPIE zorgen wij ervoor dat

Benieuwd welk abonnement, bij welke
provider, bij jou past?

Kijk op e-fiber.nl/vergelijker
IEDEREEN GLASVEZEL
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Over E-Fiber

Iedereen
glasvezel
Wij zijn E-Fiber en wij vinden dat iedereen in Nederland
recht heeft op supersnel internet. We maken elke dag
meer gebruik van het internet. Op den duur kan de
huidige verbinding onze dorst naar data niet meer
aan, een snelle en betrouwbare internetverbinding
is onmisbaar. Daarom werken wij er al 10 jaar hard
aan om dit mogelijk te maken en investeren wij in
infrastructuur, innovatie, techniek én mensen.
De aanpak en missie van E-Fiber is uniek. Wij sluiten
namelijk niet alleen de kernen van gemeenten gratis
aan, maar ook de buitengebieden, kleine dorpen
en bedrijventerreinen. Alle woningen en bedrijven
ontvangen een eigen glasvezelaansluiting die in
verbinding staat met de centrale.
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Wie is SPIE?
Een glasvezelnetwerk aanleggen doe
je niet alleen. In de gemeente Gennep
werken we samen met aannemer SPIE.
SPIE heeft al sinds 2005 ervaring met de
aanleg van glasvezel. Tot 2012 onder de
naam van Gebroeders van der Donk.
Inmiddels hebben ze al meer dan 150.000
woningen aangesloten op glasvezel.
Deze partner-in-aanleg maakt vooraf
een compleet ontwerp van het nieuwe
netwerk, zodat alle woningen en bedrijven
aangesloten kunnen worden. Ook in de
moeilijk bereikbare en afgelegen g
 ebieden.

Vragen over de aanleg?

gennep@mijnglasvezelaansluiting.nl
088 313 10 41

IEDEREEN GLASVEZEL
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Interview

Wethouder Janine
van Hulsteijn
Janine van Hulsteijn is wethouder economie in gemeente Gennep. Ze heeft zich
actief ingezet voor de komst van glasvezel. “Maar de ambassadeurs hebben het
meeste werk gedaan! Dankzij hun inzet hebben we voldoende inschrijvingen behaald
om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Daar ben ik enorm trots op!”
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Leefbaarheid

Door de krachten te bundelen in de

netwerk voor de huidige aanbieders van

campagne Gennep glasvezel gaat het

glasvezel niet interessant. Ik ben blij dat

Volgens Van Hulsteijn is glasvezel van

netwerk er komen. Dat was anders niet

het met de vraagbundelingscampagne

belang voor de leefbaarheid van onze

gelukt. “Omdat onze gemeente bestaat

is gelukt. Vooral inwoners in het

gemeente. “Ik ken genoeg verhalen van

uit kleine dorpen die ver uit elkaar liggen,

buitengebied zitten te wachten op

inwoners, met name in het buitengebied,

is aanleg van een gebiedsdekkend

supersnel internet via glasvezel.”

van wie de internetverbinding te

GEMEENTE GENNEP

“Met de aanleg van een 100%
dekkend glasvezelnetwerk in
gemeente Gennep zijn we klaar
voor de toekomst!”

vergeet het toerisme niet. Geen camping

weerkaatsing van licht kunnen gegevens

kan meer zonder goede wifi. We zijn nou

via glasvezel op lichtsnelheid worden

eenmaal een plattelandsgemeente

getransporteerd, razendsnel dus.

slecht is. Scholieren bijvoorbeeld, die

en we moeten niet achterop raken ten

Het bestaande kabelnetwerk kan de

bestanden voor hun huiswerk niet

opzichte van andere regio’s.”

hoeveelheid data die wij gebruiken op

kunnen downloaden. Of bedrijven die
grote bestanden niet in één keer kunnen
doorsturen. Ook werken steeds meer
mensen wel eens een dag thuis. En

Toekomst

den duur niet meer aan. “Met de aanleg
van een 100% dekkend glasvezelnetwerk

Glasvezel is een flinterdunne en

in gemeente Gennep zijn we klaar voor

ijzersterke glasdraad. Met behulp van

de toekomst!” aldus Van Hulsteijn.
IEDEREEN GLASVEZEL
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Hoe gaat de
aanleg in z’n werk?
We doen ons uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te
beperken. Benieuwd hoe dit eigenlijk in zijn werk gaat? We
leggen het proces van de aanleg graag stap voor stap uit.

1
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Graven

4

Huisaansluiting

Onze partner-in-aanleg, SPIE, maakt

Voordat we beginnen met graven wordt

Tijdens de huisaansluiting trekt de

vooraf een compleet ontwerp van het

er in de buurt een glasvezelcentrale

monteur van SPIE de glasvezel

glasvezelnetwerk zodat alle woningen

geplaatst. Hierin hangt allerlei

kabel je huis in. Vervolgens wordt

en bedrijven worden aangesloten.

belangrijke apparatuur en komen de

de aansluiting op de afgesproken plek

glasvezels van alle woningen bij elkaar.

geïnstalleerd.

2
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Ontwerp

Schouwen

Vervolgens begint het graven. Om

Om de aanleg van het glasvezelnetwerk bij

alle woningen aan te sluiten op het

jou in de straat zo goed mogelijk te laten

glasvezelnetwerk moeten we bijna in

verlopen, komen we vooraf even langs.

alle straten graven. Binnen een dag is

Hierna is het aan je glasvezelprovider

Dit heet schouwen. Op afspraak komt

de straat weer dicht en heb je vrijwel

om te zorgen dat het door jou gekozen

er bij elke woning een monteur van SPIE

altijd weer netjes toegang tot je woning.

abonnement wordt geïnstalleerd. En

langs. In overleg wordt er bepaald waar

Je tuin blijft gespaard, want we schieten

dan kan het feest beginnen, vanaf nu

de glasvezelaansluiting in huis geplaatst

de kabel onder de grond naar de gevel

kun je genieten van giga snel internet

wordt. Meestal is dit in de meterkast.

van je huis.

en blijf je verbonden met jouw wereld!

GEMEENTE GENNEP
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Netwerk actief

Glasvezelplanning Gennep
Het klinkt allemaal hartstikke mooi, zo’n glasvezelkabel in de grond. Maar hoe ziet
de planning voor de aanleg van dit glasvezelnetwerk eruit?

Netwerk actief

Schouwen

Graven

Huisaansluiting

Gennep-Zuid / Heijen

oktober 2019 - maart 2020

november 2019 - april 2020

januari - juni 2020

Gennep-Noord

december 2019 - april 2020

februari - mei 2020

april - augustus 2020

maart - juli 2020

april - september 2020

augustus - november 2020

Ontwerp

Milsbeek/Ottersum/
Ven-Zelderheide

Deze planning is van diverse factoren afhankelijk, er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.
IEDEREEN GLASVEZEL
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meest gestelde
vragen over
de aanleg

“Ik heb een jaarcontract bij
een andere provider, hoe kan
ik overstappen?”

Ja, wij willen dat iedereen gebruik kan
maken van een snel en betrouwbaar
glasvezelnetwerk, dus voor bewoners
en ondernemers binnen het aan
sluitgebied is de aanleg van glasvezel

“Kan ik mijn e-mailadres
behouden?”

kosteloos. Je betaalt wel voor je glasvezelabonnement, de kosten hiervoor
zijn vergelijkbaar met de abonne
menten bij andere partijen.

Goede vraag! Heb je een afhankelijk

Let op: E-Fiber legt alleen gratis aan

De providers die hun diensten op

e-mailadres (zoals @ziggo.nl of 

ons netwerk aanbieden kunnen je

@kpn.nl) en wil je overstappen op

netwerk in jouw dorp of stad. Als je

helpen bij de overstap. Het nieuwe

glasvezel? Daar is een oplossing

geen toestemming geeft voor deze

abonnement gaat in na afloop van je

voor: een onafhankelijk e-mailadres.

aanleg en je later alsnog glasvezel

huidige abonnement. Na het eerste

Dit is gratis en hiermee voorkom

wilt, zijn er kosten aan verbonden.

jaar is er een maand opzegtermijn.

je ook bij een volgende overstap

Voor adressen die nog niet bekend

problemen. Denk aan bijvoorbeeld

zijn wanneer de aanleg van het glas-

Gmail of Outlook. Voor hulp bij

vezelnetwerk wordt gepland, zoals

overstappen kun je kijken op

nieuwbouw, geldt maatwerk en is de

e-fiber.nl/overstappen-email
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“Is de aanleg van glasvezel
van E-Fiber gratis?”

GEMEENTE GENNEP

tijdens de aanleg van het glasvezel

aanleg niet gratis.

“Waarom zou ik glasvezel
nemen als er een 4G of 5G
verbinding is?”
4G of 5G zijn draadloze technieken

“Kan ik op een later moment
glasvezel laten aanleggen?”

die niet te vergelijken zijn met het
glasvezelnetwerk. Dit omdat het
een vaste verbinding ten opzichte
van een mobiele verbinding betreft.

Als je nu kiest voor een aansluiting

Mobiel dataverkeer wordt steeds

rekenen we geen aansluitkosten.

beter maar zal voorlopig nog niet op

Maar, je kunt er altijd voor kiezen

kunnen boksen tegen een snel en

om later aangesloten te worden op

betrouwbaar vast glasvezelnetwerk.

het glasvezelnetwerk. We trekken de

De in-huis-dekking van 4G en 5G

kabel dan niet door tot in je huis. Maar

kan bovendien een probleem zijn

op een later moment moetonze

omdat deze woningen steeds

aannemer apart voor jou worden

beter worden geïsoleerd. Met

ingepland en los werkzaamheden

een glasvezelverbinding ben je

uitvoeren, daar moeten we kosten

altijd verzekerd van goed, snel en

voor in rekening brengen.

betrouwbaar internet. Met 4G of 5G

Glasvezel biedt veel voordelen en

is de kwaliteit altijd afhankelijk van

het is daarom aan te raden om juist

externe factoren zoals de afstand tot

nu voor een kosteloze aansluiting

de mast en het aantal gelijktijdige

zonder verplichtingen te kiezen.

gebruikers: je deelt de snelheid.

Meer veelgestelde vragen?

Meer veel gegeven antwoorden.
Kijk op e-fiber.nl/faq

IEDEREEN GLASVEZEL
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VIJF KEER
VOOR GLASVEZEL
Dat internet, dat is een blijvertje. We gebruiken steeds meer data. Daarom is het
belangrijk dat we gebruik maken van een betrouwbaar netwerk met een e
 norme
capaciteit. Snel internet is geen luxe meer, maar een must. Glasvezel is hét
antwoord op supersnel internet. Nu en in de toekomst. Overstappen op glasvezel
heeft vele voordelen, we hebben de vijf grootste ja’s voor je op een rijtje gezet.

Klaar voor de toekomst

Samen TV kijken in super ultra HD, VR gamen
en nog veel meer. Niks doen met onze
groeiende dorst naar data is geen optie.

Lief voor het milieu

Glasvezel kost 60% minder energie en kan
niet uitzetten, oxideren of onze aarde op
welke manier dan ook aantasten.

Keuzevrijheid

Bepaal zelf welke internetprovider bij je past.
Alle aanbieders zijn welkom op ons netwerk.
12
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Supersnel en betrouwbaar
internet
Tot 50 keer zo snel downloaden en
uploaden. Zonder haperingen of
storingen. Hoeveel huisgenoten er
ook online zijn.

Waardestijging van je huis
Glasvezel vergroot je woon

plezier, daarnaast hebben ook
de volgende bewoners meteen
een toekomstbestendig huis.

IEDEREEN GLASVEZEL
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Je kunt nog
overstappen
Elk adres in Gennep krijgt standaard een
aansluiting. Gratis. Ook als je helemaal
niet van plan bent om glasvezel te gaan
gebruiken. Nu denk je wellicht, maar dan
hoef ik ook die aansluiting niet. Dat raden
we je niet aan. Als je op een later moment
wél klaar bent met dat trage internet, dan
komt er een stuk meer bij kijken om alsnog
een aansluiting te laten plaatsen. Ga maar
na… De straat moet dan speciaal open, er
moet een monteur komen, voorrijkosten,
materiaal, arbeidsloon. Nu doen we alles in
één. Voor ons handig, en jou kost het niets.
Maar je bent en blijft een vrij mens. Geen
glasvezel is ook een keuze.
14
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Natuurlijk wil
ik glasvezel

Kijk! That’s the spirit... Dan heb je nog wel een glas

vezelabonnement nodig. Heb je die nog niet afgesloten?
Sluit dan snel een abonnement af bij een provider die het
beste bij je past. In Gennep bieden Glasnet, MultiFiber,
SNLR, TriNed en Tweak hun diensten aan op ons glasvezelnetwerk. Op pagina 18 en 19 vind je een overzicht van het
aanbod van de providers.

Heb je hulp nodig bij het kiezen?

In onze handige vergelijker zie je overzichtelijk de
verschillende opties qua abonnementen en providers
naast elkaar. Bekijk wie het beste bij jou past op
e-fiber.nl/vergelijker

IEDEREEN GLASVEZEL
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Glasvezelsupporters
aan het woord
Wil Nelissen (62) is met pensioen en
woont in Gennep.

echt een toegevoegde waarde. Met
ouders die steeds meer thuis werken,

krijgt. Dit deel van Nederland, achter

een werkgever die van je verwacht

de Maas, is een minder interessant

dat je op een bepaalde snelheid

gebied voor netwerkbeheerders omdat

kunt werken en kinderen die veel

we tegen de Duitse grens aanleunen.

online spelletjes spelen.”

stoppen de kabels. Daarom extra mooi
dat de kabel nu toch over de Maas

Gewoon normaal internetten
“Op dit moment heb ik alleen

komt. Zo voorkomen we dat we een

internet via mijn telefoon en kijk ik

achtergesteld gebied worden.”

geen televisie. Alles doe ik via mijn

“Alles doe ik via mijn
telefoon of laptop.“
GEMEENTE GENNEP

“Vooral voor jonge gezinnen zie ik

“Ik ben heel blij dat Gennep glasvezel

We zijn geen knooppunt, op de grens

16

Toegevoegde waarde

telefoon of laptop. Zodra we hier
glasvezel hebben ga ik gewoon
normaal internetten.”

Martien Holthuysen (73) woont in

Belangrijke keuze voor de toekomst én

G ennep.

“Ik vind dit vooral een belangrijke keuze

Milsbeek, het buitengebied van

“Als we hier straks
glasvezel hebben
zeg ik meteen de
schotel gedag.“

de gemeenschap

voor de toekomst. Op dit moment zijn er

“Ik ben heel erg blij dat het

kinderen in de omgeving die huiswerk

glasvezelnetwerk er komt! Ik woon in

of projecten bij familie elders moeten

het buitengebied, het internet is hier

afmaken omdat het internet thuis niet snel

heel erg langzaam. Daarnaast is hier

genoeg is. In de toekomst zal het internet

alleen tv mogelijk via de schotel Zodra

alleen maar sneller moeten. Dit is dus een

het sneeuwt of regent ontvang ik

mooie stap voor de gemeenschap.”

helemaal geen tv.”
Keuzevrijheid

Dag schotel!

“Als we hier straks glasvezel hebben zeg

“Ik vind het vooral een voordeel

ik meteen de schotel gedag. Dan kan ik

dat er straks keuze is uit meerdere

eindelijk ook andere zenders ontvangen,

aanbieders. Op dit moment is er maar

zoals De Limburger en op de hoogte

één tv aanbieder, dat hebben we

blijven van nieuws uit de omgeving en

maar te slikken.”

programma’s terugkijken.”
IEDEREEN GLASVEZEL
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Dit zijn onze providers
Alleen internet

Internet & telefoon

Internet & televisie

Internet, telefoon & televisie

18
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- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis installatie monteur
- Inclusief zorgeloos overstappen
- Eigen router mogelijk

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis installatie monteur
- Je eigen vast IP-adres

€42,50 per maand

€44,95 per maand

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis installatie door monteur
- Gebruik eigen router mogelijk

-Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis installatie monteur
- Gratis telefoonlijn
- Je eigen vast IP-adres

€44,50 per maand

€44,95 per maand

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis Fox Sports Eredivisie 1, 2 en 3
- Gratis installatie door monteur
- Met gratis App kijk je overal TV

- Internetsnelheid vanaf 250 Mbit/s
- Gratis installatie monteur
- Gratis telefoonlijn
- Gratis Fox Sports Eredivisie 1, 2 en 3
- Gratis TV App

€57,50 per maand

€54,95 per maand

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis Fox Sports Eredivisie 1, 2 en 3
- Gratis installatie door monteur
- Met gratis App kijk je overal TV

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis installatie monteur
- Gratis telefoonlijn
- Gratis Fox Sports Eredivisie 1, 2 en 3
- Gratis TV App

€59,50 per maand

€54,95 per maand

- Internetsnelheid - Standaard 1000 Mbit/s
- Klimaatbewuste keuze
- Handige overstapservice

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis installatie
- Wij regelen je overstap

- Standaard 1000 Mbit/s
- Betaal per jaar voor flinke korting
- Gebruik je eigen apparatuur
- Inclusief Usenet nieuwsgroepen

€39,50 per maand

€44,00 per maand

€39,00 per maand

- Internetsnelheid - Standaard 1000 Mbit/s
- Klimaatbewuste keuze
- Handige overstapservice

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- Gratis installatie
- Wij regelen je overstap

- Standaard 1000 Mbit/s
- Gigabit internet inclusief WiFi
- Betaal per jaar voor flinke korting
- Voordelig bellen vanaf 7ct per minuut

€44,50 per maand

€46,00 per maand

€42,00 per maand

- Internetsnelheid - Standaard 1000 Mbit/s
- Klimaatbewuste keuze
- Handige overstapservice

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- 1 jaar gratis FOX Sports Eredivisie of Pluspakket
- Televisie via Coax + gratis TV App
- Gratis installatie
- Wij regelen je overstap

- Standaard 1000 Mbit/s
- Gigabit internet inclusief WiFi
- Betaal per jaar voor flinke korting
- TV op al je apparaten, wanneer je maar wilt

€54,50 per maand

€56,50 per maand

€57,95 per maand

- Internetsnelheid - Standaard 1000 Mbit/s
- Klimaatbewuste keuze
- Handige overstapservice

- Internetsnelheid vanaf 500 Mbit/s
- 1 jaar gratis FOX Sports Eredivisie of Pluspakket
- Televisie via Coax + gratis TV App
- Gratis installatie
- Wij regelen je overstap

- Standaard 1000 Mbit/s
- Gigabit internet inclusief WiFi
- Betaal per jaar voor flinke korting
- TV op al je apparaten, wanneer je maar wilt

€59,50 per maand

€58,50 per maand

€57,95 per maand

Wil je een abonnement afsluiten of meer informatie, ga naar e-fiber.nl/vergelijker
IEDEREEN GLASVEZEL
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DOWNLOAD
DE E-FIBER APP
Wil je op de hoogte blijven van de meest recente
ontwikkelingen en de actuele status rond de aanleg?
Download dan de E-Fiber App in de App Store of in
de Google Play Store.

Zeg

tegen glasvezel in Gennep

Ga naar e-fiber.nl/gennep
|

Meer informatie: info@e-fiber.nl e-fiber.nl

