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Geachte mevrouw, mijnheer,  

 

De aanleg van glasvezel rond Reeuwijk Dorp is in volle gang. U kunt binnenkort dan ook genieten van een 
snelle internetverbinding via glasvezel. In deze brief geven wij u meer informatie over de aanleg. 

Stand van zaken 

Inmiddels is de aanleg van glasvezel op de Berkenbroek, Randenburgseweg, Nieuweweg en het 
Kwekerspad nagenoeg afgerond. In combinatie met werkzaamheden van de gemeente is het hoofdnetwerk 
op de Oud Reeuwijkseweg aangelegd. 

Helaas hebben wij in de uitvoering vertraging opgelopen. Deze vertraging is veroorzaakt door de grote 
hoeveelheid projecten, die thans in Nederland gaande zijn, met betrekking tot de aanleg van glasvezel. Er is 
een enorme vraag in Nederland naar aannemerscapaciteit en glasvezelmaterialen. 

Planning en aanlegproces 

De globale planning die we nu aanhouden voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Reeuwijk 
Dorp is als volgt: 

– Een aantal weken voor de aanleg komt de aannemer Elka schouwen. U ontvangt hiervoor een 
bericht van Elka. Dit houdt in dat er een plan van aanpak wordt gemaakt voor uw specifieke woonsituatie. 
Elka overlegt met u de eventuele mogelijkheden en knelpunten. 

– In de planning hieronder ziet u wanneer de aanleg bij u in de buurt start. Hier merkt u niet veel van. 
De meeste aansluitingen zijn binnen een dag gerealiseerd. 

 

 

 

 

 



Planning op straatniveau 

straat start werzaamheden aansluiten woningen 

Oud Reeuwijkseweg 

Schinkeldijk 

Tempeldijk 

Zijdeweg 

Kerkweg 

Kaagjesland 

Middelweg 

Warmoeskade 

Middelburgseweg 

gereed  

juli 2019 

augustus 2019  

augustus 2019  

augustus 2019 

september 2019 

september 2019 

september 2019 

oktober 2019 

augustus 2019 

september 2019 

september 2019 

september 2019 

september 2019 

oktober 2019 

oktober 2019 

oktober 2019 

december 2019 

 

De aanleg van glasvezel op de Ringdijk en Vreestendijk zal in nader overleg met de bewoners ingepland 
worden. 

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder via info@rekam.nl of 0182 – 585 585. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rekam Kabeltelevisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


