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DE CORONACRISIS EN DE PLANNING 
VOOR DE AANLEG VAN UW GLASVEZEL  
 

 
 

ROERMOND – In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de planning voor de aansluiting van uw 

bedrijf op glasvezel, op bedrijventerrein Roerstreek. Inmiddels is er nogal wat veranderd in de 

wereld om ons heen. De gevolgen van en de maatregelen omtrent het Coronavirus hebben 

consequenties voor allerlei werkzaamheden, ook voor die van ons. Het allerbelangrijkste in deze 

is dat wij ons volledig confirmeren aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. De 

(herziene) planning is nu dat we in week 23 starten met de graafwerkzaamheden op Roerstreek. 

Tot op heden lag het werk tijdelijk stil, om onze medewerkers niet onnodig bloot te stellen aan de 

gevaren van besmetting met COVID-19. Zaken worden nu weer opgestart, bestelde materialen 

afgeroepen, werkzaamheden voorbereid en medewerkers ingepland. Het is dan de bedoeling dat 

we in week 23, dat is de week die begint op maandag 1 juni a.s., van start gaan met de 

graafwerkzaamheden. Zodra er werkzaamheden bij u op het terrein gepland staan, nemen we 

daarvoor met u contact op om een en ander af te stemmen. 

Planning 
Omdat we de werkzaamheden tijdelijk moesten opschorten, is de planning er nu op gericht dat de 

aanleg is afgerond voor het begin van de Bouwvak Zuid (27-7-2020) en alle aansluitingen uiterlijk 

begin augustus actief zijn, of zoveel eerder als mogelijk. Mocht de overheid in een later stadium 

een besluit nemen waardoor het niet verantwoord is om benodigde werkzaamheden uit te 

voeren, dan betekent dit dat de planning wordt aangepast. Het is te vroeg om op dit moment de 

consequenties hiervan te overzien, we hebben natuurlijk een dergelijke situatie als met het 

Coronavirus nog niet eerder meegemaakt. Daarom houden we u via deze nieuwsbrief op de 

hoogte. De maatregelen en adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn altijd leidend in onze 

beslissingen over het vervolgtraject, waarbij we de gezondheid en veiligheid van onze klanten en 

medewerkers vooropstellen. 
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VRAGEN? 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan contact op met A3bc Data & 

Telecom via 088-9393100 of mail naar t.schreurs@a3bc.eu.  

 

 
A3bc Data & Telecom is gevestigd aan de Westhoven 6 in Roermond en is in 10 jaar tijd 

uitgegroeid tot een betrouwbare, volwaardige speler op het gebied van data en telecom voor de 

zakelijke markt. Met veel kennis van techniek, met oog voor de wensen en behoeften van de klant. 

 

 
ParkNed is een dochteronderneming van Levelfour Networks uit Nistelrode en zet zich in om van 

Nederland een goede, concurrerende kenniseconomie te maken. Dat doen we door het integraal 

aanleggen van hypermoderne glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen, in samenwerking met 

gemeentes, parkmanagers, bedrijvenverenigingen en dienstverleners. 
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