Snel internet in het buitengebied - glasvezel in poldergrond.
Het is voor alle bewoners van het buitengebied mogelijk om binnen een
jaar snel en betaalbaar internet te hebben, met naar keuze tv en telefoon.
Uithuizen, oktober 2015
Beste bewoner van het buitengebied ten noorden van de dorpen Usquert, Uithuizen, Uithuizermeeden,
Roodeschool en het dorp Oudeschip,
Steeds meer gegevens in het bedrijf worden online aangeleverd, steeds meer ondernemers communiceren
per mail. Scholieren vinden hun informatie op het web en een kantoor aan huis is bijna volledig digitaal.
Als je de belastingaangifte indient of een uitkering wilt aanvragen, doe je dat via de computer. We hebben
smartphones, laptops, tablets, slimme thermostaten… allemaal apparaten die gebruikmaken van internet.
We leven met ons hoofd half in de cloud.
In het buitengebied doen we al die digitale dingen wat rustiger. We kunnen niet anders. Ons internet is
ergerniswekkend traag. Je update botst met je download en het streamen van film of radio kan alleen als
iedereen in huis verder de WIFI uitzet.
Daar kunnen wij, bewoners, wat aan doen en daar gaan we wat aan doen.
Waar zetten we op in:
-

Glasvezel met een snelheid van 250 mb/sec11 in het basispakket en met naar keuze tv en telefoon.
Geen instapbedrag, maar wel een toeslag omdat wij in het buitengebied wonen.
Die toeslag is per maand maximaal € 15,002 .
Het abonnementsbedrag voor een alles-in-één pakket, dus inclusief tv en telefoon, is maximaal
€ 50,- per maand; niet veel hoger dan elders wordt aangeboden3.
Het abonnement plus de toeslag wordt dus maximaal € 65,- per maand.
Snelle realisatie: binnen een jaar.

Wat moet er gebeuren:
-

De provincie zorgt voor de infrastructuur van glasvezelverbindingen. Er is een financieringsfonds,
de Economic Board. Maar het initiatief moet van de bewoners komen, als burgerinitiatief.
De provincie gaat pas aan het werk als we een fikse lijst met geïnteresseerde bewoners hebben.
Dus willen we weten hoeveel huishoudens de intentie hebben om over te stappen op het glasvezelnet4.
Daarom inventariseert de initiatiefgroep in de maand oktober in het buitengebied wie geïnteresseerd is
in ons project.
Intussen organiseren we ons in een stichting zodat we een wettelijke partij zijn voor ondersteuning door
de provincie en voor het aanvragen van subsidie.

Dat glasvezel een meerwaarde voor onze huizen is, is mooi meegenomen.
Een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief voor glasvezel is: Roderwolde http://www.dekopbreed.nl. Zoekt
u dat vooral op, via …. internet.
Namens de Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied,
Peter de Boer (Oudedijksterweg 53) Janny Luteyn (Dwarsweg 48), Gerrit Verstraete (Hefswalsterweg 43)
Jan Vink (Lutjewegje 18) en Siny de Winter (Emmaweg 56)
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Het pakket geeft de mogelijkheid om tot 500 mb/sec bij te kopen.
Dit bedrag is af te kopen voor ongeveer € 700,-. De maandelijkse kosten zijn dan uiteraard € 15,00 lager.
Vergelijkenderwijs: Ziggo € 45,95 per maand, KPN € 45,- per maand, Telfort € 46,- per maand.
Let op: ook als u besluit om niet met dit initiatief mee te doen, wordt de kabel tot aan uw huis aangelegd, maar uiteraard
niet aangesloten. Wilt u later toch glasvezel, dan kan dat uiteraard, maar dan rekent de provider alsnog een instapbedrag
van € 700,- én een bedrag over de maanden dat u nog niet was aangesloten.
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ANTWOORDFORMULIER

Heeft u interesse in het project Glasvezel Buitengebied? Meldt u zich dan vrijblijvend aan zodat we
de provincie kunnen laten zien hoe groot de belangstelling in het buitengebied is voor snel internet.
Pas in een latere fase leggen we u alle keuzes en mogelijkheden voor.
Dan gaat het om uw handtekening.
U kunt dit formulier voor 1 november per post sturen aan:
Peter de Boer, Oude Dijksterweg 53, 9982 HD Uithuizermeeden
of uw reactie mailen naar glasvezel@buitengebied.nu.
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Jan Vink 0595-415590 of Janny Luteyn 0595-412536

Ja, ik heb belangstelling voor een snel internet via een glasvezelaansluiting en ik wil graag op
de hoogte blijven van de vorderingen
Ik wil eerst meer informatie over de mogelijkheden

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Email:

