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In de commissie Ruimte van 24 juni 2015 is tijdens de behandeling van het raadsvoorstel "Glasvezel in de 
gemeente Goirle" door meerdere partijen de vraag gesteld of een glasvezelnetwerk voor de gehele gemeente  
haalbaar is. 
 
De huidige providers van de kernen (Ziggo/UPC en KPN) zijn aangeschreven met de vraagstelling of zij binnen 
afzienbare tijd voornemens zijn om de kernen Goirle en Riel te voorzien van een glasvezelnetwerk. 
 
KPN heeft aangegeven dat hun digitaal netwerk in de kernen van Goirle en Riel, daar waar sprake is van een 
ADSL/VDSL aansluiting, zodanig is opgebouwd en is ingeregeld dat op dit moment snelheden van 50 Mbps 
down en 10 Mbps up worden behaald. Voor de nabije toekomst (1e kwartaal 2017) gaat KPN haar netwerk 
verder upgraden om snelheden van 100 Mbps (down) te behalen met een dekkingsgraad van circa 85 %. Het 
verder upgraden van het netwerk gaat men bewerkstelligen door toepassing te geven aan technische innovaties 
en/of verbeteringen aan hun installaties. Het aanleggen van glasvezelaansluitingen tot in huis, is voor KPN een 
lange termijn ontwikkeling (15 tot 20 jaar).          
 
Ziggo/UPC heeft laten weten dat hun huidig netwerk in de kernen van Goirle en Riel zodanig is opgebouwd dat 
er momenteel snelheden van 200 Mbps down en 20 Mbps up behaald kunnen worden. Op korte termijn wordt 
een upgrade naar 500 Mbps verwacht. Het huidige netwerk van Ziggo/UPC kan zonodig nog opgevoerd worden 
tot snelheden van 10 Gbps down en 2Gbps up. Gelet op de huidige en toekomstige mogelijkheden die er zijn, 
geeft Ziggo/UPC aan dat er op korte termijn geen (investerings)plannen zijn om de kernen van Goirle en Riel te 
voorzien van een glasvezelnetwerk (tot aan huis).        
 
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat zowel KPN als Ziggo/UPC, op korte termijn niet 
zullen gaan investeren in de aanleg van glasvezelaansluitingen (tot in huis) in de kernen Goirle en Riel. Beide 
providers geven aan dat hun huidige netwerken toekomstvast zijn waarbij de huidige (en toekomstige) 
snelheden die door beide providers worden behaald, al ruim boven de Europese richtlijn voor snellere uitrol van 
breedbandnetwerken liggen. 
 
 
 



Ter informatie 
De doelstelling, zoals verwoord in het collegeprogramma 2014-2018, dat aan het einde van de bestuursperiode 
ten minste 90% van alle adressen in de gemeente Goirle over breedbandinternet beschikt, is nu al behaald. 
Niettemin zijn we bezig om de bewoners/ondernemers van het buitengebied en de bedrijventerreinen in Goirle en 
Riel van glasvezel te laten voorzien.    
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