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Goed nieuws voor Bingelrade, Jabeek en Sweikhuizen: er komt glasvezel!  

Merkelbeek, Puth, Schinnen en buitengebied Nuth zijn nog in de race voor 
glasvezel  
 
Goed nieuws voor de inwoners van Bingelrade, Jabeek en Sweikhuizen. Tijdens de 
glasvezelcampagne zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen om in deze drie kernen 
inclusief het buitengebied glasvezel aan te leggen! Naar verwachting start de aanleg eind maart 
2022. Eerder heeft DELTA Fiber Netwerk al aangekondigd glasvezel te gaan aanleggen in 
Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek en Schinveld. 
 
Inwoners van de kernen Merkelbeek, Puth, Schinnen en het buitengebied rond Nuth zijn vooralsnog 
niet zeker van glasvezel. Omdat het met de coronamaatregelen lastiger is geweest om alle inwoners 
persoonlijk te bereiken, kunnen inwoners zich nog tot 6 maart 2022 gratis aanmelden.  
 
Pedro Blommers en Albert Gunsing, projectleiders bij DELTA Fiber Netwerk:  
“Wij zijn blij dat we Bingelrade, Jabeek en Sweikhuizen mogen feliciteren met glasvezel. Het betekent 
helaas niet dat de Merkelbeek, Puth, Schinnen en het buitengebied rond Nuth ook een aansluiting 
krijgen. Daarvoor zijn nog wel een aantal aanmeldingen nodig. Iedere aanmelding telt nog steeds 
mee. Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle kernen en het buitengebied van de gemeente 
Beekdaelen van glasvezel worden voorzien. Want juist in deze tijd merken we hoe belangrijk het is 
om over stabiel en snel internet te beschikken om te kunnen thuiswerken, onderwijs te volgen of 
sociale contacten te onderhouden. Laten we er met zijn allen nog een paar weken voor gaan.”  
 
Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd  
Alle inwoners van Bingelrade, Jabeek en Sweikhuizen die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben 
aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws. 
Nu de corona maatregelen zijn versoepeld worden er glasvezel informatieavonden georganiseerd in 
Merkelbeek, Puth, Nuth en Schinnen. Inwoners van deze kernen worden hierover geïnformeerd. 
  
Aanmelden zonder aansluitkosten kan nog tot 6 maart 2022  
Inwoners van Bingelrade, Merkelbeek, Jabeek, Puth, Schinnen, Nuth en Sweikhuizen die zich nog niet 
hebben aangemeld, krijgen nog extra tijd om zich alsnog aan te melden voor glasvezel bij één van de 
telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu of Online.nl. Doen zij dit uiterlijk op 6 maart 2022, 
dan besparen zij de aansluitkosten en profiteren zij nog van een scherp welkomstaanbod.  

 
Met een glasvezelabonnement kunnen inwoners ook hun eigen vereniging steunen. Meld men zich 
aan via een deelnemende vereniging, dan ontvangt de vereniging € 50,- en zijzelf € 25,-. Kijk op 
gavoorglasvezel.nl voor meer informatie en een overzicht van alle deelnemende verenigingen. 
 

 
Voor de redactie  
Neem voor meer informatie contact op met Sandra Kruis, communicatieadviseur bij DELTA Fiber 
Netwerk: sandra.kruis@deltafiber.nl of 06 38 61 27 29. 
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