
Beste Glazenkamp deelnemer in de Hazenkampseweg (oneven nummers), 
 
Het bestuur van Glazenkamp biedt u hierbij de resultaten aan van de Glazenkampenquête in 
de Hazenkampsweg (oneven nummers). De enquête is gehouden onder alle 68 bij 
Glazenkamp geregistreerde deelnemers in deze straat. Er zijn 42 reacties ontvangen (62%).  
 
De grote meerderheid van de respondenten (79%) is nog steeds klant van Telfort, maar bij 
een straatenquête in 2015 scoorde Telfort nog 96%. De tevredenheid over het 
glasvezelabonnement blijkt nu wat minder dan bij de vorige enquête in 2017 (zeer tevreden 
toen 37% en nu 17%; tevreden toen 50% en nu 60%, neutraal toen 9% en nu 19%; 
ontevreden toen 4% en nu ook 4%). Voor zover gebruikers ontevreden waren, had dat wat 
betreft internet opnieuw vooral betrekking op de kwaliteit van de wifi-verbindingen. Wat 
betreft de telefonie lagen recente storingen nog vers in het geheugen. Televisie en radio 
scoorden het laagst; tevreden en zeer tevreden kwamen samen uit op 64% tegenover 75% in 
2017. De klachten over rtv variëren sterk, van zenderaanbod tot het verdwijnen van analoge 
rtv. 
 
Over Glazenkamp als vrijwilligersorganisatie is een grote meerderheid zeer tevreden of 
tevreden. De door Stichting Glazenkamp bevochten tariefcompensatie bij de 
netwerkeigenaar die jaarlijks door Glazenkamp wordt uitgekeerd, zal aan die tevredenheid 
hebben bijgedragen. 
 
In tien gevallen is naar aanleiding van de ontvangen toelichting bij de antwoorden contact 
gezocht met de betrokken deelnemers. Tweemaal per e-mail en achtmaal per telefoon. In 
twee van die acht gevallen is besloten tot een huisbezoek om te assisteren bij problemen die 
zich voordoen.  
 
Het bestuur van Stichting Glazenkamp wil graag alle deelnemers bedanken die de moeite 
hebben genomen hun enquête in te vullen en dat geldt ook voor de vrijwilligers die de 
enquête hebben geregeld en de follow up hebben verzorgd.  
Het bestuur ziet in de straatenquêtes een belangrijk instrument om de kwaliteit van de 
dienstverlening te bewaken en te verbeteren en is voornemens door te gaan met het 
houden van straatenquêtes. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Glazenkamp, 
 
Boudewijn Nederkoorn 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


