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Geachte mevrouw Morskieft,
Op 18 juni 2018 heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W met betrekking tot
glasvezel in Woolde en Weusthag.
Klopt het dat Woolde en Weusthag niet op de planning staan voor glasvezel?
Woolde en Weusthag zijn in mei 2017 niet door Glasvezel Buitenaf meegenomen in de
vraagbundeling voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Hengelo,
Haaksbergen, Enschede en Losser. Deze gebieden staan niet op de huidige uitvoeringsplanning van
Glasvezel Buitenaf om aangesloten te worden op glasvezel.
Zo nee, waarom niet en gaat het College hierin nog stappen zetten om Woolde en
Weusthag wel aan te laten sluiten?
Het college vindt het van belang dat alle inwoners van Hengelo kunnen beschikken over snel
internet. Volgens Glasvezel Buitenaf zijn er in Woolde en Weusthag door hun situering
maatwerkoplossingen nodig om aansluiting op een breedbandnetwerk mogelijk te maken.
Het college is van mening dat het initiatief voor de aanleg bij marktpartijen hoort te liggen. Dit
geldt ook voor het buitengebied.
Gaat het College het gesprek aan met Glasvezel Buitenaf?
Het college heeft richting Glasvezel Buitenaf steeds aangegeven dat ook de bewoners van de
gebieden Woolde en Weusthag een redelijk aanbod moeten krijgen voor de aansluiting op een
breedbandnetwerk. Op dit moment voert de stichting TwenteGlas, die de bewoners in het
buitengebieden vertegenwoordigt, overleg met Glasvezel Buitenaf over de aansluiting van de
resterende adressen in het buitengebied waaronder Woolde en Weusthag. Het college volgt dit
overleg nauwgezet en gaat ervan uit dat dit leidt tot een passende oplossing. Het college verleent
waar mogelijk vanuit haar taken en bevoegdheden medewerking aan deze oplossing.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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