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 Geachte heer/mevrouw,  
 

Lingemeer krijgt glasvezel! Om dit voor u als bewoners van Lingemeer zo snel en goed 
mogelijk te laten verlopen, informeren wij u in deze brief over de aanleg van glasvezel. Ook 
nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst op maandag 16 september a.s.  
 
Hoe vindt de aanleg van glasvezel plaats? 
Misschien heeft u de werknemers van Selecta Infratechniek al aan het werk gezien in onze 
gemeente. In opdracht van Digitale stad/KPN leggen zij glasvezelkabels met als doel: een 
glasvezelnetwerk voor de kleine kernen en het buitengebied in onze gemeente. Omdat de 
glasvezelkabels in het openbaar gebied worden gelegd, houdt de gemeente als 
grondeigenaar toezicht op de werkzaamheden. Voor meer informatie over glasvezel kunt u 
kijken op www.digitale-stad.nl/buren. 
 
Waar vindt de aanleg van glasvezel plaats? 
De graafwerkzaamheden voor de aanleg van de glasvezelkabel vinden plaats in de 
gemeentelijke grondstrook die parallel loopt met uw straat, de zogeheten nutsstrook. Wilt u 
weten of deze kabel in de grondstrook voor uw woning ligt? Kijk op www.buren.nl/glasvezel 
en raadpleeg de tekening. 
 
Wat kunt u doen om de duur van de overlast te helpen beperken? 
Om de duur van de overlast voor u als bewoners zoveel mogelijk te beperken, kunt u de 
aannemer helpen. Wordt deze kabel in de grondstrook voor uw woning gelegd en heeft u 
deze in gebruik? Dan vragen wij u ruimte te maken voor de aanleg van de glasvezelkabel. 
De kans op beschadiging aan/van planten en/of andere zaken, kan zo worden beperkt. De 
gemeente is niet aansprakelijk voor enige schade aan/van deze planten of zaken.  
 
Wanneer start de aannemer? 
In oktober start de aannemer met het uitgraven van het tracé en het leggen van de 
glasvezelkabel. U ontvangt een brief kort voor aanvang van de werkzaamheden in uw 
straat/buurt. Het kan zijn dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van de oprit. Wij vragen 
hiervoor uw begrip en om uw auto(‘s) elders in de wijk te parkeren. De aannemer zorgt 
ervoor dat het opengebroken straatwerk weer wordt hersteld. 
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Mag u de grondstrook voor het huis gebruiken? 
Diverse inwoners hebben de grondstrook aan de voorzijde van hun woning in gebruik. Bij 
een aantal adressen betreffen dit ook grondstroken aan de zij- en achterkant van het 
huisperceel. Om duidelijkheid te geven over deze situaties, start de gemeente in 2020 het 
initiatief om het gebruik van de grondstroken te actualiseren. De huiseigenaren, grenzend 
aan de grondstrook voor de woning, krijgen dan de gelegenheid – indien mogelijk - de 
grondstrook te huren, ongeacht of zij deze grondstrook nu al in gebruik hebben. Vindt u dit te 
lang duren en wilt u nu al gebruik maken van deze mogelijkheid, vul dan het 
aanvraagformulier in via www.buren.nl/restgroen. Wij nemen dan met u contact op.   
 
Heeft u vragen? 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project Glasvezel? Dan kunt u hiervoor 
terecht tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 16 september a.s. tussen 19.00 en  
21.00 uur in het gemeentehuis in Maurik. Medewerkers van Digitale Stad/KPN en de 
gemeente staan u hier graag te woord. Bent u niet in de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn, 
maar u heeft wel een vraag, neem dan contact op met de projectleider Glasvezel: Nico van 
Gelderen, bereikbaar via 14 0344 of ngelderen@buren.nl. Meer informatie treft u ook aan op 
www.buren.nl/glasvezel.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders, 
 
 
 
Mevrouw S.J.I. Janssen 
Teammanager Beheer 
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