
 

Beste bewoner van de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal, 

Hierbij de eerste bouwbrief van 2023, waarin we u graag meenemen in de indicatieve planning en de voortgang. 

Schouwen 

Het merendeel van de woningen is al geschouwd. Als uw woning al geschouwd had moeten zijn, maar is dit nog niet gebeurd. Neem dan 

contact met ons op. 

Acantus en Groningerhuis 

In het voortraject zijn er afspraken gemaakt met Acantus en Groningerhuis om al hun woningen te voorzien van een glasvezelaansluiting, 

wij willen u dan ook vriendelijk vragen om medewerking te verlenen. Er zal hierover binnenkort ook nog extra informatie uw kant opkomen 

VLAG-01 en BLW-01  

In deze deelgebieden worden momenteel graafwerkzaamheden verricht. We zijn hier bezig met de cruciale voedingsroutes langs de 

provinciale wegen. Zodra deze gereed zijn zullen ook hier de huisaansluitingen gemaakt worden. De (aanvullende) vergunningen voor de 

werkzaamheden in Oudeschans zijn bijna binnen en hier zullen onze graaf- en boorwerkzaamheden onder toeziend oog van een 

archeoloog worden uitgevoerd. 

WEDE-02 en BLW-02 

In de gebieden WEDE-02 en BLW-02 zijn de werkzaamheden opgestart om de verbindingen naar de straatkasten te brengen om 

vervolgens de aanleg naar de woningen af te ronden 

WEDE-01 en MSK-01 

In de gebieden WEDE-01 en MSK-01 zullen we naar verwachting in april gaan starten met dewerkzaamheden 

 



BOUR-01 

We zijn gestart met de voedingsroute naar Bourtange, we zullen in maart gaan starten met de aanleg in de vesting. De (aanvullende) 

vergunningen voor onze tracés, en afspraken rondom de werkzaamheden binnen de vesting zijn afgestemd met de belanghebbende 

partijen. Er zal hier gewerkt worden onder toezicht van een archeoloog en een gespecialiseerde stratenmaker zal het herstel gaan 

uitvoeren. 

Planning 

De gebieden APEL-01, ON-01, ON-02, SEL-01, SEL-02, SEL-03 en ALTVH-01 zijn inmiddels civieltechnisch gereed. De adressen die 

zich later hebben aangemeld maar nog niet zijn aangesloten zullen in de zogenaamde “veegronde” worden meegenomen. Onderstaande 

planning is een richtlijn, we zullen u informeren zodra wij de werkzaamheden naar voren kunnen halen. 

  
Deelgebied Civiele werkzaamheden Huisaansluitingen 
APEL-01 Gereed Gereed 
ON-01 Gereed Gereed 
ON-02 Gereed Gereed 
SEL-02 Gereed Gereed 
ALTVH-01 Gereed mrt - apr 2023 
SEL-03 Gereed apr - mei 2023 
BLW-01 jan - feb 2023 feb - apr 2023 
BLW-02 jan - feb 2023 mrt - apr 2023 
VLAG-01 jan - apr 2023 apr - mei 2023 
BOUR-01 mrt - apr 2023 mei - jun 2023 
SEL-01 mrt - mei 2023 mei - jun 2023 
WEDE-02 mrt - mei 2023 mei - jun 2023 
WEDE-01 apr - jun 2023 jun - jul 2023 
MSK-01 apr - mei 2023 jun - jul 2023 

 
Algemeen 

- Als u bent aangesloten door ons kunt u contact opnemen met een serviceprovider voor het activeren. 

- Het leveren van KPN (gerelateerde) diensten zal de komende weken gebied voor gebied wordenuitgerold  we hopen dat begin april alle 

centrales gereed zijn. De planning hiervoor zal binnenkort worden gedeeld.  

- Bewoners die zich na de vraagbundeling hebben aangemeld zullen op het einde van een deelgebiedworden aangelegd en aangesloten 

tijdens de zogenaamde “veegronde”. 

- De werkzaamheden langs provinciale wegen zijn vanwege de complexiteit lastig te plannen en kunnenin sommige gevallen voor 

vertraging zorgen. 

Beschikbaarheid serviceproviders 

Als serviceproviders via GlasDraad hun diensten willen leveren in uw regio, moeten zij aan ons netwerk worden gekoppeld. Inmiddels zit 

de vaart er goed in. De verwachting is dat naast de huidige 10 providers, ook de overige 6 providers per 1-4-2023 beschikbaar zullen zijn  

De serviceproviders waar u nu al toegang toe heeft: 

Multifiber, Solcon, Weserve, RapidXs, Stipte, Fiber, Youfone, Freedom, Trined, en SNLR 

De serviceproviders die per 1 april beschikbaar zijn: 

KPN, T-Mobile, Budget, Telfort, Xs4all en Online. * 

* Xs4all en Telfort zijn merken van KPN. Wij noemen deze merken nog omdat je als klant nog wel een dienst van deze providers kunt 

krijgen, zoals bijvoorbeeld het behoud van e-mailadres. 

Als we de planning van KPN hebben ontvangen zullen we deze communiceren via de bouwbrief en onze site, zodat u kunt zien wanneer 

het in uw gebied mogelijk is om te diensten van KPN af te gaan nemen. 

U kunt op de website terecht voor alle informatie rondom de planning en werkzaamheden. Bovendien ontvangt u elke  8 weken een 

nieuwe bouwbrief met informatie.  

Met vriendelijke groet, 

Team GlasDraad Groningen 

 


