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31 augustus 2022  
 
Betreft bijeenkomst 29 augustus Buitengebied adressen Kolhorn en Barsingerhorn  
 

 

 

Geachte ingeschrevene(n), 

Tijdens de bijeenkomst jl maandagavond in het Dorpshuis Kolhorn hebben wij met 
aanwezige ingeschrevenen inhoudelijk een stukje historie, feiten, rollen en de huidige 
situatie besproken.  

De heer J. Drijver van Kabeltex was ook aanwezig en hoorde dat wij de status van zijn 
plannen en toezeggingen door Gemeente Hollands Kroon gecontroleerd hebben. 

Wij zijn vooral heel blij te constateren dat Kabeltex ook voor Kolhorn-Noord de vergunning 
heeft aangevraagd en vorige week heeft verkregen. J. Drijver meldde ‘en public’ dat hij: 1. 
ondanks rechtszaken met aannemer Photonic, binnenkort start met de aanleg van Kolhorn-
Noord en dat die adressen voor 31-12-2022 gereed/ werkend zullen zijn 2. dat hij verwacht 
de groen gearceerde wegen in maart 2023 (in combinatie met de kern van Barsingerhorn) 
gereed te hebben, en 3. het geel daarna in 2023 volgt/na de kern van Kolhorn en in 2023 
werkend wordt opgeleverd.  

Met dank aan J. Drijver dat Kabeltex ondanks alle tegenslagen ‘het werk‘ toch afmaakt werd 
door enkele aanwezigen gesteld dat men het pas gelooft als er werkelijk graafactiviteiten 
zijn.  

Zekerstelling aanleg glasvezel 

In het geval dat Kabeltex alsnog de verwachtingen niet kan nakomen en de Gemeente toch 
een andere partij de kernen Barsingerhorn en/of Kolhorn moet gaan vergunnen heeft de 
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gemeente gesteld dat zij van die telecompartij zullen eisen ook betreffende buitengebied 
adressen aan te leggen. Hier zijn onze ingeschrevenen heel blij mee en tijdens de 
vergadering werd gevraagd of de Gemeente dit aan ons op schrift wil bevestigen. Die vraag 
hebben wij inmiddels bij de Gemeente neergelegd. 

Communicatie 

Reeds ingeschreven adressen worden door Kabeltex, vlak voor de aanleg, benaderd met de 
vraag of zij nog steeds aangesloten willen worden. J. Drijver meldde dat voor hen het 
voordelige tarief dat destijds is overeengekomen geldt. Ook de niet-ingeschrevenen aan die 
wegen worden benaderd met de vraag of zij zich willen aansluiten met uiteraard vermelding 
van het voor hen geldende bedrag buitengebied toeslag. Als men ervoor kiest om geen 
aansluiting te willen en later alsnog aangesloten wil worden, betaalt men de werkelijke 
kosten op basis van opname door de aannemer, dat zal altijd meer zijn dan wanneer zij hun 
abonnement (her)bevestigen. 

Ook via onze website www.breedbandhk.nl en ons mailbestand zullen belangrijke 
ontwikkelingen worden gedeeld totdat alles gereed/ werkend is.  

Conclusies schematisch op straatniveau 

BUITENGEBIED KOLHORN & BARSINGERHORN 

fase-naam, zie ook de 
kleuren in 
gebiedstekening 

aansluitbare adressen huidige situatie, vergadering Dorpshuis 
Kolhorn 29-8-2022 

Kolhorn-Noord Kanaalweg 2x 
Havenweg 10x 
Albert Beensweg 5x 

Ondanks juridische zaak tussen Kabeltex en 
Photonic gaat Kabeltex toch aanleggen. 

Aanleg vergunning aanvraag is ingediend en 
vorige week als akkoord gehonoreerd door 
Gemeente Hollands Kroon.  

Hier wordt zeer binnenkort gestart.  

31-12-2022 is genoemd door J. Drijver van 
Kabeltex als opleverdatum, dus werkend. 

Barsingerhorn-Noord  Kolhornerkade 10x 
Hemmerweg 13x 
Kromme Gouw 2x 

Dit wordt aangelegd/aangesloten in 
combinatie met de aanleg Barsingerhorn-kern. 

Aanleg vergunning aanvraag is ingediend en 
als akkoord gehonoreerd door Gemeente 
Hollands Kroon. 
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BUITENGEBIED KOLHORN & BARSINGERHORN 

fase-naam, zie ook de 
kleuren in 
gebiedstekening 

aansluitbare adressen huidige situatie, vergadering Dorpshuis 
Kolhorn 29-8-2022 

31-3-2023 is genoemd door J. Drijver van 
Kabeltex als opleverdatum, dus werkend.  

Kolhorn-Zuid Westfriesedijk 7x 
De Strook 1x 
Molenkolk 3x 

Dit wordt aangelegd/aangesloten in 
combinatie met de aanleg Kolhorn-kern. 

Aanleg vergunning aanvraag is ingediend en 
als akkoord gehonoreerd door Gemeente 
Hollands Kroon. 

Uiterlijk eind 2023 is genoemd door J. Drijver 
van Kabeltex als opleverdatum, dus werkend.  

 
Dank voor de inbreng van velen, indien u vragen heeft kunt u ons uiteraard benaderen. 

Met vriendelijke groet, 
Coen Knook en Corry de Lange 0653292462  


