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Inmiddels is duidelijk geworden dat ook Deurne de ambitie heeft om een glasvezelnet-

werk aan te laten leggen. Kwaliteit maar ook gepaste spoed is hierbij van belang, zeker 

in Neerkant in verband met de herinrichting van het centrum. Om deze reden stellen wij 

graag de volgende vragen. 

 

Vraag 

1. Hoe ver is de wethouder momenteel in de onderhandelingen over een glasvezelnet-

werk in de gehele gemeente Deurne (dus kerkdorpen, centra en buitengebieden)? 

 

Antwoord 

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met een partij die voornemens is een 

glasvezelnetwerk te realiseren in Deurne. Deze gespreken verlopen positief. De doelstel-

ling van beide partijen is om snel tot overeenstemming te komen. Zorgvuldigheid is hier-

bij ook belangrijk. We leggen een glasvezelnetwerk aan voor meerdere decennia. We 

moeten er dan ook voor zorgen dat het netwerk op een kwalitatief goede en toekomst-

bestendige manier wordt aangelegd. 

 

Zodra er overeenstemming is over de wederzijdse voorwaarden waaronder het netwerk 

gerealiseerd kan worden, start de partij die het netwerk gaat aanleggen met de zoge-

noemde ‘vraagbundeling’. Hierbij inventariseert deze partij hoeveel potentiële klanten 

een abonnement willen afsluiten met een provider op het glasvezelnetwerk. Bij vol-

doende potentiële klanten wordt het netwerk gerealiseerd. Dit is een kwestie van vraag 

en aanbod tussen de marktpartij en onze inwoners (klanten). 

 

Zoals ik ook eerder heb gedaan met de raadsinformatiebrieven RIB-HV-1692 en RIB-HV-

1606 houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik informeer u zodra wij overeen-

stemming hebben bereikt met de partij die in de gemeente Deurne het glasvezelnetwerk 

wil aanleggen. Op dat moment kunnen we ook de naam van deze partij bekend maken. 

 

 

Vraag 

2. Is de wethouder van mening dat de inwoners van Deurne, maar zeker ook de be-

drijven (bijvoorbeeld Willige Laagt in Liessel) baat hebben bij een spoedig aange-

legd glasvezelnetwerk? 
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Antwoord 

Ja, ik deel deze mening. Ik heb dit ook al diverse keren uitgesproken in de media. We 

zetten in op een dekkend glasvezelnetwerk voor de hele gemeente, dus zowel in het bui-

tengebied als binnen de kernen. Het doel is om dit netwerk zo snel mogelijk, maar ook 

op een kwalitatief goede wijze, gerealiseerd te krijgen. 

 

Vraag 

3. Verwacht de wethouder entreegelden en zullen deze verschillen per locatie? 

 

Antwoord 

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1, voeren wij op dit moment gesprekken met 

een partij die voornemens is een glasvezelnetwerk te realiseren in Deurne. In het belang 

van deze gesprekken kan ik nu niet meer mededelingen doen over de inhoud hiervan. Ik 

informeer u zodra wij met de partij overeenstemming hebben bereikt. 

 

Vraag 

4. Medio september gaat in Neerkant de schop in de grond. Is de verwachting dat het 

glasvezelproject hierin kan worden meegenomen? 

 

Antwoord 

Niet alleen in Neerkant, maar ook op andere plekken in de gemeente Deurne vinden op 

korte termijn wegwerkzaamheden plaats. In onze gesprekken met de beoogde partij ne-

men we dit onderwerp mee. We proberen zoveel mogelijk werk met werk te maken en te 

voorkomen dat een pas ingerichte straat opnieuw opgebroken moet worden om het glas-

vezelnetwerk aan te leggen. We zullen dit waarschijnlijk niet helemaal kunnen voorko-

men, maar we zetten hier wel zo veel mogelijk op in. 


