
Aanleg glasvezel Vossenbergselaan en Beethovenstraat Kaatsheuvel   December 2021. 
 

 
 
Bij de herinrichting van de Vossenbergselaan en Beethovenstraat wordt tegelijkertijd glasvezel 
aangelegd. We willen hiermee voorkomen dat na de herinrichting de nieuwe aangelegde voetpaden 
weer worden opgebroken voor de aanleg van de glasvezelkabel. 
We kunnen dit versneld in goede samenwerking met Delta Fiber Netwerk realiseren. 
 
Hieronder staan enige vragen die vanuit de bewoners zijn binnengekomen. De antwoorden zijn bij 
iedere vraag aangegeven.  
 
 
Wanneer wordt de glasvezel aangesloten in mijn meterkast?  
Antwoord:  
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Loon op Zand is op dit moment nog niet bekend. Dit staat op 
de planning voor volgend jaar. Er is nog geen gedetailleerde planning beschikbaar. In verband met de 
herinrichting van de Vossenbergselaan en Beethovenstraat heeft DELTA Fiber Netwerk op verzoek 
van en in samenwerking met de gemeente nu al voorbereidende werkzaamheden getroffen zodat de 
overlast voor de bewoners zo min mogelijk is en dat de voetpaden en bestrating maar 1x hoeven te 
worden opgebroken. 
 
 
Wanneer ga ik betalen voor de glasvezel?  
Antwoord:  
De bewoner gaat pas betalen als er een abonnement is afgesloten en de diensten geactiveerd zijn. 
 
 
Wat gebeurt er als ik toch geen gebruik wil maken van de aangelegde kabel?  
Antwoord: 
Niets, de aansluiting blijft in de meterkast en de bewoner kan eventueel in de toekomst alsnog kiezen 
om gebruik te maken van de glasvezelaansluiting en een abonnement afsluiten. Het is niet verplicht 
om een abonnement af te sluiten. 
 
 
Waar kan ik mijn vragen stellen betreft de aanleg van en het gebruik van de glasvezel?  
Antwoord:  Aannemer Circet Nederland 
In opdracht van DELTA Fiber Netwerk legt aannemer Circet Nederland het glasvezelnetwerk aan.  Zij 
communiceren voor en tijdens de aanleg met u over de aanleg, de werkzaamheden en het plaatsen 
van de aansluiting bij u thuis.  
 
 
Heeft u nu of gedurende de aanleg van glasvezel vragen over bijvoorbeeld de planning of uw 
aansluiting? Of ervaart u een klacht of storing als gevolg van de aanleg? Dan kunt u contact opnemen 
met de klantenservice van Circet Nederland. Zij helpen u graag op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 
uur en zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0416 20 91 89 of per mail: oisterwijk@spitters.nl. 
 
Meer weten?  
Bent u benieuwd hoe de aanleg in zijn werk gaat? Kijk op gavoorglasvezel.nl en vul de 
postcodecheck in voor meer informatie. Bewoners kunnen ook contact opnemen met het Klant 
Contact Center van DELTA Fiber Netwerk. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 088-75 85 800 en 
staan u graag te woord. 
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