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Zondag 28 augustus j.l. is een artikel (https://www.getrevue.co/profile/Nieuwsuitcastricum/issues/nieuws-
uit-castricum-ook-hier-koelt-de-woningmarkt-wat-af-en-een-interview-met-e-fiber-1320223) gebubliceerd in 
het Nieuws van Castricum. In dit artikel staat een interview gepubliceerd wat de dhr. R. Blom (journalist van 
Nieuws uit Castricum) afgenomen heeft bij een  woordvoerder van E-fiber. In dit artikel zijn een aantal 
uitspraken gedaan wat op zijn minst een aantal vragen oproept bij de fractie van Lokaal Vitaal.  
 
N.a.v dit interview wil de fractie van Lokaal Vitaal U een aantal vragen stellen. Mogelijk zullen een aantal 
van deze vragen in een eerder stadium al een keer gesteld zijn. Wij zijn echter van mening dat het goed is 
om alle vragen en antwoorden op een rij te hebben om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over dit 
onderwerp wat enorm leeft bij een grote groep inwoners van de gemeente Castricum. Veel van 
onderstaande vragen zijn via de inwoners bij ons terecht gekomen. 
 

• In het interview wordt gesteld dat concurrent Delta pas mag starten als E-Fiber klaar is. 
Graag ontvangen wij een terugkoppeling waarom E- Fiber een concurrentie voordeel krijgt ten 
opzichten van de andere aanbieder namelijk Delta? 

 
• In het interview wordt aangegeven dat er 7 glasvezelcentrales in de gemeente worden geplaatst 

(één hoofdcentrale en zes kleinere ). De vergunningsaanvraag voor de hoofdcentrale loopt via 
de normale procedure van vergunningen bij de gemeente. Het is nog niet duidelijk waar de 
hoofdcentrale komt. De zes kleinere glasvezelcentrales (formaat garage, red.) zijn niet 
vergunning plichtig.  
Kunt u aangeven waar (lokatie) de 7 glasvezelcentrales geplaatst zullen gaan worden? Graag ook 
aangeven waarom voor deze lokatie gekozen is? 
Kunt u tevens aangeven van wie de grond is waar de containers komen. Wordt de grond gekocht 
van particulieren, van de gemeente, of is er een andere regeling? 
Inmiddels is op 12 september een aanvraag Omgevingsvergunning bij de gemeente binnen 

gekomen voor het bouwen van een glasvezelverdeelstation. Die zal gebouwd worden achter de 

Walingstuin 43. Kunt u bevestigen dat deze aanvraag de hoofdcentrale van E-fiber betreft? Zo nee, 

kunt u aangeven wie deze aanvraag heeft gedaan? 

 
• In het interview wordt aangegeven dat de lokaties aan de gemeente worden voorgelegd. Hierbij 

wordt aangegeven dat E-Fiber niet voornemens is om te communiceren over waar de 
glasvezelcentrales geplaatst zullen worden. 
Graag ontvangen wij een terugkoppeling of u voornemens bent om omwonende te informeren? Zo 
ja, wanneer wilt u dit doen. Zo nee, Wat zijn de beweegredenen om dit niet te doen.  

 
• Het interview roept een aantal additonele vragen op waar wij graag een antwoord op zouden 

willen ontvangen: 
• Kunt u ook aangeven of bovenstaande containers ook door andere aanbieders (o.a Delta) 

gebruikt kunnen gaan worden? zo nee, waarom niet en graag aangeven waar deze 
containers dan geplaatst zullen gaan worden? 
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• Er is op dit moment veel onduidelijkheid bij de inwoners over waarom er glasvezel wordt 
aangelegd in de gemeente, wanneer de graafwerkzaamheden plaatsvinden, waar de graaf 
werkzaamheden plaatsvinden en waarom alleen deze twee aanbieders, glasvezel mogen 
aanbieden en waarom er niet gelijktijdig gegraven wordt. Bent u voornemens om de 
inwoners te informeren over bovenstaande? Zo ja, wanneer wilt u dit doen. Zo nee, wat zijn 
de beweegredenen om de inwoners hier niet over te informeren? 

• Kunt u ook aangeven waarom beide aanbieders niet gelijktijdig zullen graven en waarom de 
straat dus twee keer open moet? 

• Is er na afloop van de graafwerkzaamheden een kwaliteitsborging door de gemeente 
zodanig dat de herbestrating op een ordelijke wijze wordt uitgevoerd? Zo ja, waar bestaat 
deze controle uit en wat zijn de criteria? Zo nee, hoe wordt er voor gezorgd dat de straten 
na de graafwerkzaamheden er nog goed bij liggen?  

• Bent u ook van mening dat het niet wenselijk is dat in korte tijd de straat twee keer open 
gelegd moet gaan worden? zo ja, bent u voornemens om in het vervolg regels te stellen 
waarbij de straat maar een per vastgestelde periode open mag liggen voor Telecom 
aanbieders? Zo nee, hoe denkt u in de toekomst een situatie te voorkomen zoals deze 
waarbij de straat 2 x in een korte tijd open moet liggen? 
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