
Beste Glazenkamp deelnemer in de Wezenlaan,  

Het bestuur van Glazenkamp biedt u hierbij de resultaten aan van de Glazenkampenquête in 

de Wezenlaan. De enquête is gehouden onder alle 90 bij Glazenkamp geregistreerde 

deelnemers in deze straat. Er zijn 55 reacties ontvangen (61%). Een van de reacties had 

betrekking op een provider die geen glasvezel gebruikt. Deze reactie is niet in de resultaten 

verwerkt.  

De overgrote meerderheid van de respondenten is nog steeds klant van Telfort (85%), maar 

bij de vorige straatenquête in 2015 scoorde Telfort nog 96%. De tevredenheid over het 

glasvezelabonnement is meer gespreid dan bij de vorige enquête (zeer tevreden nu 37% en 

destijds 12%; ontevreden nu 4% en destijds 2%) maar over de hele linie is de tevredenheid 

nog steeds hoog (tevreden en zeer tevreden samen nu 87% en destijds 83%). Voor zover 

gebruikers ontevreden waren, had dat wat betreft internet nog steeds voornamelijk betrekking 

op de kwaliteit van de wifi-verbindingen. Wat betreft de telefonie werd ontevredenheid geuit 

over het verdwijnen van de mogelijkheid om voicemails per e-mail te kunnen ontvangen. 

Televisie en radio roepen nog steeds de meest kritische reacties op. Voor de interactieve rtv 

gaven de lastige bediening en de kuren van de Amino settopbox het vaakst aanleiding tot 

ontevredenheid, maar ook het probleem van korte tijd wegvallend geluid. Dat laatste doet zich 

met enige regelmaat voor.  

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 een steentje hebben 

bijgedragen.  

Op basis van de ontvangen antwoorden is het niet nodig gevonden contact te zoeken met de 

betrokken deelnemers. Mocht u dat contact wel wensen, dan verzoek ik u dat kenbaar te 

maken via info@glazenkamp.nl.  

Het bestuur van Stichting Glazenkamp wil graag alle deelnemers bedanken die de moeite 

hebben genomen hun enquête in te vullen. 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  

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


