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Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief informeren wij u over werkzaamheden van KPN Netwerk in 
de binnenstad van eind januari tot april 2022.

Werkzaamheden
Sinds enkele maanden is KPN Netwerk bezig met het aanleggen van een 
glasvezelnetwerk in Goes. De binnenstad is het volgende gebied waar 
KPN aan de slag gaat. Met de komst van glasvezel krijgt iedereen de 
mogelijkheid om aan te sluiten op een snel netwerk. Over de planning 
van de werkzaamheden neemt KPN zelf contact met u op. 

Afspraken met KPN Netwerk
De werkzaamheden van KPN houden in dat er aan weerszijden van de 
(winkel)straten een glasvezelkabel komt, waarop in principe elk pand 
wordt aangesloten. Dit betekent dat er twee sleuven van ongeveer 50cm 
breed en 60cm diep aan beide zijden van de straat komen om de kabels 
te leggen, ook voor de ingang van de winkels. Aan één zijde is niet 
mogelijk, vanwege de kabels en leidingen die in het midden van de straat 
liggen. 

De gemeente heeft afspraken met KPN gemaakt om de overlast zo 
beperkt mogelijk te houden:
- Er wordt nooit aan twee kanten van de winkelstraat tegelijk gewerkt. 

Zo blijven winkels bereikbaar voor klanten, bevoorrading en 
hulpdiensten. 

- De winkels in de binnenstad zijn bereikbaar door 
rolstoeltoegankelijke planken. Deze bedekken de sleuf in de grond. 
Mocht het voorkomen dat uw pand of woning enige tijd niet 
bereikbaar is, wordt dit in goed overleg met u bepaald.

- KPN breekt zoveel bestrating per dag open, als er ook weer aan het 
eind van de dag dichtgemaakt kan worden. Er liggen dus nooit 
langdurig grote lengtes sleuf open. Lasgaten kunnen langer 
openliggen, omdat het technisch moeilijk is om die direct dicht te 
maken. Deze gaten zijn max. 1 bij 1 meter.
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- In het weekend is alles dicht en opgeruimd om hinder en/of 
vandalisme te voorkomen. 

- Als de straat voor autoverkeer afgesloten wordt, geeft KPN met 
tijdelijke bebording een omleidingsroute aan. Dergelijke afsluitingen 
worden zoveel mogelijk beperkt.

- Aannemer Traas en Ovaa herstelt het straatwerk, zodat de kwaliteit 
gewaarborgd blijft.

Planning
De werkzaamheden in het winkelgebied starten op 24 januari 2022. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden in april 2022 afgerond. Deze 
planning is wel onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en 
weersvoorspellingen. U hoort van KPN wanneer uw straat aan de beurt 
is. De gemeente heeft geprobeerd de start te vervroegen in verband met 
de sluiting van horeca en winkels. Dit was volgens KPN helaas niet 
mogelijk door complexe voorbereidingen. Er zijn afspraken gemaakt om 
overlast zoveel mogelijk te beperken voor u en voor de bezoekers van de 
binnenstad. 

Vragen of meer informatie?
KPN is opdrachtgever en uitvoerder van deze werkzaamheden. De 
gemeente houdt toezicht op een correcte uitvoering van het werk.

Informatie over de werkzaamheden vindt u op: 
www.kpnnetwerk.nl/aanleggen. Voor vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden of de planning, kunt u contact opnemen met de 
klantenservice van Selecta (aannemer KPN) via 08 52 73 18 31. Voor 
vragen of opmerkingen over de aansluiting of diensten van KPN kunt u 
contact opnemen met de klantenservice van KPN via 
www.kpnnetwerk.nl/service-en-contact of (0880) 06 37 44. 

Wilt u iemand van de gemeente spreken? U kunt contact opnemen met 
toezichthouder Niels van der Maas via (06) 128 476 56 of 
n.vandermaas@buroinfra.nl. 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Goes,
namens hen,

ing. T. de Jonge
hoofd afdeling Openbare Ruimte
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