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Beste bewoners van het buitengebied,
Deze brief ontvangt u omdat wij als Stichting Glasvezel de
Marne bezig zijn met het realiseren van snel internet. Wellicht
heeft u al het één en ander in de media gelezen of via de
voorlichtingsbijeenkomsten gehoord. Duidelijk is dat er ook in
de buitengebieden snel internet moet komen.
Waarom?
Glasvezel biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals:
 Steeds meer bedrijven (agrarische) moeten veel data kunnen versturen
 Flexibel onderwijs; kinderen moeten voor school steeds meer dingen online kunnen verwerken
 Toenemende zorg door vergrijzing; in de toekomst komt er meer zorg via online verbindingen bij
ouderen/hulpbehoevenden
 Een ieder moet zijn privé-boekhouding snel, eenvoudig en veilig online kunnen uitvoeren.
Daarom: De stap naar direct heel snel en betrouwbaar internet is alleen met glasvezel mogelijk. Glasvezel
heeft de toekomst en is betrouwbaar. Wij willen het platteland leefbaar houden. Snel internet betekent
dat nieuwe bedrijven maar ook huishoudens zich in ons gebied kunnen en willen vestigen.
Wat moet er gebeuren: Op politiek niveau wordt er in januari 2016 in samenspraak met Economic Board
besloten wat de oplossing is voor snel internet in de buitengebieden. Wij als werkgroepen uit de hele
provincie, samengesteld tot de Stichting Glasvezel Ommelanden, proberen de politiek te overtuigen dat
we snel internet nodig hebben. Omdat deze oplossingen niet meer van bovenaf worden geregeld
(privatisering), moeten we zelf als inwoners initiatief tonen door aan te geven dat we snel internet nodig
hebben. (Vergelijkbaar burgerinitiatief op www. dekopbreed.nl.) Daarom deze brief, waarin wij u vragen
of u interesse hebt in snel internet.
Wat zijn de plannen: Bij een deelname van 60 procent van de adressen van het buitengebied, kunnen wij
naar provincie en marktpartijen/providers gaan voor de verdere uitwerking. Aanleg kan al in 2016
beginnen.
Wat gaan wij bieden:


Snel internet (min 250 Mb/s) voor een vergelijkbare prijs met wat er moet worden betaald bij
KPN/Ziggo in de bebouwde kom; voor Internet én TV én telefoon.
Omdat er in het buitengebied veel meer meters kabel moeten worden aangelegd, kan er een toeslag
worden gevraagd. Dit kan een maandelijkse toeslag van € 15,- zijn of u draagt éénmalig bij aan de
aanlegkosten.
Voor iedereen willen wij snel internet, dus niet alleen voor mensen die vlakbij de kernen zitten, maar ook
voor echte polderbewoners! Solidariteit voor de leefbaarheid van ons gebied. Doet u mee?
Schrijf u nu in, doe het nu. Als u later aan wilt haken kost het een aanzienlijk instapbedrag. Als velen
wachten komt het er nooit.
Dus ga ook voor leefbaarheid in De Marne en vraag uw buren hetzelfde te doen!
Voor meer informatie en vragen, kunt u bij ons terecht of op de website www.glasvezeldemarne.nl
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