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Informatie Avond: Glasvezelnetwerk in Kelpen-Oler. 
 
De dorpsraad Kelpen-Oler heeft het initiatief genomen om een informatieavond 
over de aanleg van een Glasvezelnetwerk in ons dorp te organiseren. 
In de media heeft U kunnen lezen dat dit onderwerp in de gemeente Leudal NU actueel is. 
De Gemeente Leudal heeft dit onderwerp opgepakt en besprekingen gevoerd 
met het bedrijf Reggefiber. Dit bedrijf wil een glasvezelnetwerk aanleggen. 
De Gemeente wil meewerken om de aanleg van een glasvezelnetwerk mogelijk te maken. 
 
Het nieuwe glasvezelnetwerk wordt voor het verzorgen van communicatie gebruikt. 
U kunt denken aan: Telefoon, Internetverbindingen en Beeld (TV) en Geluid (radio). 
Op dit moment zijn binnen Leudal een viertal bedrijven (providers) op dit gebied actief. 
Het zijn: KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNet en Vodafoon. 
 
Voor een extra informatieavond in Kelpen-Oler zijn deze bedrijven ook uitgenodigd om zich te 
presenteren. 
 
De informatie avond is gepland op: 
  
Maandag 28 november 2011 in het Trefcentrum.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
19.15 uur: Ontvangst met koffie en cake 
19.30 uur: korte inleiding door dorpsraad 
19.35 uur: presentatie over glasvezel door Reggefiber 
20.30 uur: vragen 
21.00 uur: afronding afsluiting door dorpsraad 
 
Aansluitend aan dit programma is het mogelijk om aanvullende informatie te krijgen. 
Als bekend is dat de hiervoor genoemde bedrijven (providers) aanwezig zijn, zullen  
wij U hierover informeren.  
 
De dorpsraad vindt de aanleg van een glasvezelnetwerk belangrijk voor de ontwikkeling van onze 
toekomstige gemeenschap. 
 
Aanmelden voor aanleg glasvezel tot in uw woning kunt U doen door het invullen van een 
aanmeldingsformulier.  
Voor plaatselijke verenigingen bestaat de mogelijkheid om zich hiervoor in te zetten.  
Ze ontvangen een bijdrage voor de kas voor elk formulier dat door hun bemiddeling wordt ingediend. 
In Kelpen-Oler heeft onze fanfare zich hiervoor aangemeld.  
Leden van de fanfare zullen op deze informatie avond aanwezig zijn om U van dienst te zijn.  
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