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Geachte Gemeenteraad, geacht College, geachte aanwezigen, 
 
 
Dank voor de mogelijkheid om namens het bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek onze brief van 25 
mei 2018 met belangrijke, nieuwe inzichten over snel internet in de buitengebieden, mondeling aan u 
toe te lichten.  
 
Binnen de bebouwde kom van Woerden is al snel internet gelukkig voor vrijwel iedereen 
beschikbaar, maar niet op de Cattenbroekerdijk. Terwijl ook onze straat binnen de bebouwde komt 
van Woerden valt. Het internet op de Cattenbroekerdijk is erg traag. Recente metingen leveren een 
internetsnelheid op van 11 Mbps voor downloaden en minder dan 1 Mbps voor uploaden. Anno 
2018 is een dergelijke snelheid absurd laag en niet werkbaar. En dat terwijl er vlakbij, op het 
naastgelegen industrieterrein Polanen en op eiland IV van Waterrijk glasvezel beschikbaar is voor 
bewoners en bedrijven. Zo kunnen bewoners van o.a. Lomondmeer in Waterrijk zonder enige moeite 
bij verschillende providers een glasvezelabonnement afsluiten. Het glasvezelnetwerk is daar 
beschikbaar en bewoners kunnen er zonder extra kosten op worden aangesloten. Zo niet op de 
Cattenbroekerdijk.  
 
Hoopvol keken wij daarom als bewoners naar het initiatief van de gemeente Woerden om, in 
samenwerking met andere partijen, de behoefte aan snel internet via glasvezel in de buitengebieden 
te peilen. Al in Januari 2017 werd hiertoe er een samenwerkingsverband aangegaan met 
omliggende gemeenten en programmabureau Utrecht-West. Wethouder Duindam van Oudewater 
liet in de media optekenen ”Anno 2017 kan het niet zo zijn dat bewoners en bedrijven verstoken 
blijven van snel internet. Dat is echt niet meer van deze tijd. Thuiswerken, zorg op afstand, digitale 
onderwijsontwikkelingen, belastingaangifte en soepele digitale communicatie moet ook in onze 
buitengebieden mogelijk worden”. Wethouder Haring van Woerden deed daar in de Woerdense 
Courant van 21 maart 2018 nog een schepje bovenop. “Een goede internetverbinding is een 
basisbehoefte”  
 
De campagne voor glasvezel in de buitengebieden van Woerden is in volle gang en momenteel vindt 
er behoorlijk opdringerige marketing plaats, zowel van Glasdraad als van Glasvezel Buitenaf. 
Bewoners worden bestookt met allerlei post, e-mails, telefoontjes en laatst zelfs d.m.v. colportage 
aan de voordeuren. Niets wordt geschuwd om de bewoners over te halen zich vóór de deadline van 
9 juli a.s. aan te melden en indirect daarmee goedkeuring te geven voor de kosten van de aanleg 
van glasvezel. Deze kosten, ook wel “vastrecht” genoemd, bedragen maar liefst € 1.815 per 
aansluiting bij betaling ineens. Een behoorlijk hoge drempel voor ons als bewoners. Bij maandelijkse 
betaling is de verplichting € 15 per maand gedurende 15 jaar, in totaal dus € 2.700. Dit bedrag is dan 
alleen nog maar voor de aanleg van het netwerk. Daarnaast dient een regulier internetabonnement 
bij een provider te worden afgesloten. Ons punt is dat de bewoners van de Cattenbroekerdijk geen 
onnodig hoge bedragen voor aanleg willen betalen als dat misschien ook anders kan.  
 
Wij betwijfelen of Gemeente Woerden met Glasdraad en Glasvezel Buitenaf de juiste, 
concurrerende partijen heeft gecontracteerd. Beide partijen rekenen immers exact dezelfde 
vastrechtkosten. Belangrijke wetenschap is dat er op dit moment in Montfoort-Linschoten een 
soortgelijk traject loopt, waarbij de betreffende contractspartij E-fiber het glasvezelnetwerk gratis 
aanlegt, ook voor de bewoners in de buitengebieden. In Linschoten en Montfoort is namens E-fiber 
en de gemeente een speciale krant verspreid, met uitgebreide informatie hierover. Voor verdere info 
kan contact opgenomen worden met E-fiber of met burgemeester mevr. Mr. P. van Hartskamp-De 
Jong.  
 
 



Wat schetst verder onze verbazing? Uit bijgevoegde Kliq-melding uit 2013 blijkt dat er ín de berm 
van de Cattenbroekerdijk nota bene al een glasvezelkabel ligt! De gewenste glasvezelkabel ís dus al 
in onze straat aanwezig en loopt keurig voor onze huizen langs. Het enige dilemma is dat eigenaar 
Eurofiber geen zaken doet met particulieren en wij vooralsnog geen provider kunnen vinden die een 
particulier glasvezelabonnement via deze kabel kan aanbieden. Daar zou de gemeente Woerden 
ons mee kunnen helpen. Het aanleggen van een 2e glasvezelkabel op de Cattenbroekerdijk lijkt ons 
onnodig en ongewenst. 
 
Tenslotte: gratis aanleg van glasvezelnetwerken vindt momenteel in meerdere gemeenten in 
Nederland plaats. Voor zover bekend worden in een aantal gemeenten incidenteel (en specifiek voor 
de aanleg van het glasvezelnetwerk) geen of substantieel lagere leges berekend, zodat het hele 
aanlegtraject uiteindelijk goedkoper uitpakt en inwoners niet via een omweg voor de leges van hun 
eigen gemeente hoeven op te draaien.  
 
Samengevat 
Het kan het toch niet de bedoeling zijn dat:  

1) De bewoners van de Cattenbroekerdijk ruim € 1.800 per huishouden moeten betalen voor 
de aanleg van een basis infrastructuur, waar andere inwoners van Woerden daar niet 
voor hoeven te betalen;  

2) De bewoners van de Cattenbroekerdijk moeten betalen voor de aanleg van een 
glasvezelnetwerk, terwijl er nota bene al een glasvezelkabel in hun straat ligt; 

3) Gemeente Woerden met onnodig dure partijen een convenant sluit, zodat bewoners 
genoodzaakt zijn om ruim € 1.800 voor de aanleg van glasvezel te betalen, terwijl op dit 
moment de aanleg van een soortgelijk glasvezelnetwerk een paar honderd meter verderop in 
Montfoort - Linschoten gratis aangeboden wordt. 

 
Ons verzoek 
Het verzoek van de bewoners van de Cattenbroekerdijk aan Gemeente Woerden is als volgt: 
 

A. Om de contractspartijen Glasdraad en Glasvezel Buitenaf te verplichten om de deadline van 
9 juli 2018, waarop de bewoners hun keuze gemaakt moeten hebben, met tenminste 3 
maanden en waar mogelijk met 6 maanden te verruimen, zodat aanwezige, goedkopere 
oplossingen goed onderzocht kunnen worden. 

 
B. Om in contact te treden met Eurofiber en te zoeken naar betaalbare, particuliere 

aansluitmogelijkheden op de bestaande glasvezelkabel die al in de berm van de 
Cattenbroekerdijk ligt. 
 

C. Om het beginsel van gelijke behandeling toe te passen bij de bewoners van de 
Cattenbroekerdijk, zodat het Woerdense gedeelte van de Cattenbroekerdijk ook zonder 
kosten van aanleg toegang krijgt tot een glasvezelnetwerk. 
 

D. Om zodanig te faciliteren, te subsidiëren, te bemiddelen met de huidige partijen en/of om de 
betreffende gemeenteleges zodanig te verlagen, dat glasvezel op de Cattenbroekerdijk voor 
alle bewoners zonder extra kosten van aanleg mogelijk wordt.  
 

E. Om zo snel mogelijk in contact te treden met de partij E-Fiber, die in de Gemeente Montfoort-
Linschoten in staat blijkt om, ook de bewoners van het buitengebied, zonder aanlegkosten 
toegang te geven tot een nieuw glasvezelnetwerk. Wij hebben reeds contact opgenomen met 
E-Fiber en zij zijn graag bereid om met de gemeente Woerden te praten over de mogelijkheid 
om deel te nemen aan het hier lopende glasvezel-initiatief. Gegevens contactpersoon bij E-
Fiber zijn opvraagbaar bij de griffie. 

 
Namens het Bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek dank ik u voor uw aandacht. Wij hopen straks 
via snel internet te kunnen blijven participeren in de Woerdense samenleving. We kijken uit naar een 
positieve reactie per post of via de e-mail, zij het dan via ons nu nog trage internet. 


