Nieuwsbrief, 16 november 2020

DE PLANNING VOOR DE AANLEG VAN
UW GLASVEZEL OP STADSRAND NOORD
ROERMOND

ROERMOND – In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de planning voor de aansluitingen van
uw bedrijf op glasvezel.
De afgelopen maanden heeft A3bc zich, met Parkmanagement en uw BIZ Stichting ingespannen
om er voor te zorgen dat de bedrijventerreinen in en rondom Roermond kunnen worden
aangesloten op het glasvezelnetwerk.
En het is ons gelukt!! Misschien nog niet overal zichtbaar maar er wordt heel hard gewerkt door
Glasvezel Buitenaf(Delta Fiber) om de glasvezel naar u toe te brengen.
Bedankt voor het vertrouwen, dankzij u wordt Glasvezel op uw bedrijventerrein mogelijk!
Vanaf 2 november 2020 is een start gemaakt met de werkzaamheden.
De gehele doorlooptijd, start werkzaamheden tot en met een actieve glasvezelverbinding
inpandig, bedraagt ca. 18 weken. De aansluitingen op het glasvezelnetwerk van de
deelnemende bedrijven zijn voorzien tussen 15 februari en 15 maart 2021.
Covid19
Mocht de overheid op enig moment een besluit nemen waardoor het niet verantwoord is om
benodigde werkzaamheden uit te voeren, dan betekent dit dat de planning wordt aangepast. Het
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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.
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.
VRAGEN?
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan contact op met:
• A3bc Data & Telecom via 088-9393100 of mail:
t.schreurs@a3bc.eu of J.sillen@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.

Parkmanagement, hét instrument voor duurzame kwaliteit op úw bedrijfsterrein.
In de regio Roermond is de Stichting Parkmanagement Midden-Limburg (PML) werkzaam op de
aangesloten bedrijventerreinen. In de Stichting werken bedrijfsleven en overheid samen met als
doel het bemiddelen in en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven
die gevestigd zijn op een van de aangesloten bedrijventerreinen.
Meer informatie is te vinden op onze website: www.parkmanagementmiddenlimburg.nl.

Pagina 2 van 2

