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Wat kunt u nu al zelf doen

Veel reacties gekregen
Op onze vorige nieuwsbrief hebben we veel
reacties gekregen. Een aantal hebben (terecht)
laten weten dat het best lang geduurd heeft
voordat ze weer wat van ons hoorden. Anderen
hadden inhoudelijke vragen. Hier zaten natuurlijk
ook enkele dubbele vragen bij. We gaan deze
vragen zoveel mogelijk ook beantwoorden via een
aparte FAQ pagina op onze website
www.westerveldopglas.nl/FAQ

wat is het plan
Nu de ruggengraat van het nieuwe netwerk
bekend is hoort daar natuurlijk ook een kaartje bij.
Duidelijk is dat we glasvezel in de grond willen
stoppen om snel internet te realiseren. Om een
signaal op het netwerk te krijgen moet er ingeprikt
worden op het world wide web . De hoofdkabels
hiervan liggen langs de A28 en A32. Wij kiezen
ervoor om tijdelijk de verbinding met het www
met een straalzender te realiseren. Het gaat hier
om een gelicenceerde straalverbinding die geen
last heeft van weer en wind. Deze type
straalverbindingen wordt veel toegepast om
banken, overheden van punt naar punt uiterst
betrouwbaar met elkaar te verbinden. De
afstanden die overbrugt kunnen worden zijn
uiterst groot en bespaard aanzienlijk in de kosten.
Het uiteindelijke doel blijft wel om het netwerk van
Westerveld met een vaste glasvezelverbinding aan
te sluiten op het www.

Westerveld op Glas
www.westerveldopglas.nl

Het kan nooit kwaad om uw email adres los te
maken van uw provider. Bij de meeste internet
providers krijgt u bij uw abonnement van hem ook
een email adres. Zolang u bij de zelfde provider
blijft is dat prima. Maar als van provider gaat
wisselen, dan bent u ook uw e-mail adres kwijt.
Door deze vorm van koppel verkoop lijkt wisselen
van provider lastig. Om meer keuze vrijheid te
krijgen is een gratis onafhankelijk e mail adres een
verstandige keuze. Lees hier meer over op onze
website.

Wat kost het
Onze calculatie wordt nu nog gecontroleerd door
derden. Binnenkort komen we hier op terug. Maar
kent u uw huidige kosten voor TV, telefonie en
internet per maand ook al? Hoeveel betaald u nu al
voor deze diensten tezamen?

Hoe nu verder
Op 8 december hebben we de gemeenteraad
geinformeerd over onze plannen. Ook hebben we
aan hen gevraagd om mee te denken over de steun
die zijn kunnen bieden. Randvoorwaarde is dan dat
het geen staatssteun mag zijn.
Ook zijn we in gesprek met particuliere
investeerders en banken. Ook bekijken we de
mogelijkheden van crowdfunding.

info@westerveldopglas.nl
#westerveldopgl

