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Heel Kerkrade Oost krijgt een gratis glasvezelaansluiting van DELTA
Netwerk
Goed nieuws voor de inwoners van Kerkrade Oost. In Eygelshoven is gebleken dat er voldoende
animo is voor glasvezel om de aanleg te starten. DELTA Netwerk heeft daarom besloten dat naast
Eygelshoven, Waubacherveld, Hopel en Vink óók de wijken Haanrade, Chevremont, Erenstein,
Rolduckerveld, Kerkrade Centrum, Holtz, Nulland en Bleijerheide op korte termijn een gratis
glasvezelaansluiting krijgen. De voorbereiding van de bouw, de woningschouw, start vanaf
september 2022. Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws, de planning
en de werkzaamheden.
Pedro Blommers, projectleider DELTA Netwerk:
“We zijn heel blij dat we kunnen melden dat er in heel Kerkrade Oost glasvezel komt. Onze grootste
dank gaat uit naar de lokale verkopers, verenigingen en ambassadeurs. Dankzij hun inzet en het
verspreiden van de juiste informatie, zijn veel inwoners overtuigd geraakt van alle voordelen van het
gigasnelle en nieuwste generatie glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk. Het is voor iedereen heel fijn
dat naast de inwoners van Eygelshoven ook gelijk de inwoners van de andere wijken in Kerkrade Oost
op korte termijn aangesloten worden op glasvezel. Zij mogen natuurlijk niet achterblijven.”
Glasvezelaansluiting voor alle woningen
Gezien het animo voor glasvezel wil DELTA Netwerk iedere woning in Kerkrade Oost die in
aanmerking komt voor glasvezel, gratis aansluiten op het glasvezelnetwerk. Ook bij woningen
waarvan bewoners zich (nog) niet hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement. Hiermee
bereidt DELTA Netwerk alle woningen voor op het netwerk van de toekomst. En blijft de overlast
beperkt, want dan hoeft de straat maar één keer open. Inwoners kunnen pas gebruik maken van hun
glasvezelaansluiting, wanneer zij een glasvezelabonnement hebben afgesloten.
Glasvezel Informatiepunt Eygelshoven blijft open
Als inwoners van Kerkrade Oost meer willen weten over glasvezel of de aanleg ervan, dan zijn zij
welkom bij het Glasvezel Informatiepunt op de Veldhofstraat 22C in Eygelshoven. Op 31 augustus
worden nog 2 extra Glasvezel Informatiepunten geopend; een vestiging in Kerkrade Centrum in de
Orlandopassage 2 en een vestiging in Bleijerheide op de Maria Gorettistraat 5. Vanaf die tijd kan men
hier ook terecht voor informatie.
Kijk voor meer informatie over glasvezel op deltanetwerk.nl.
Voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met Sonja Vaessen, communicatieadviseur bij DELTA Netwerk:
sonja.vaessen@deltafiber.nl of via 06 – 38 61 24 00

