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Het netwerk
De voornemens van 2016
Ook wij van de Stichting Westerveld op Glas (WOG)
wensen u alle goeds voor 2016. Graag hadden wij
dat nu al ultra snel (via glasvezel)en hoog
gedefinieerd (HD) gedaan. Beide laatste blijven nog
even nabije toekomst muziek. Maar zoals in onze
vorige nieuwsbrieven al aangekondigd lijkt 2016 vol
hoopvolle beloften te zitten als het over snel
internet en glasvezel aanleg in Westerveld gaat.
Een van de beloften die we in ieder geval waar
willen maken is u frequenter op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen die zich voordoen.
ste
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Daarom zal onze nieuwsbrief elke 1 en 3
maandag van de maand worden verstuurd.
Uiteraard zal onze website
www.westerveldopglas.nl ook regelmatig van
nieuwe informatie worden voorzien. Dus een
tussentijds bezoek aan de website is zeker de
moeite waard.
De belangrijkste focus van dit jaar blijft natuurlijk
het operationeel krijgen van tenminste het eerste
stuk van ons eigen glasvezelnetwerk. Het lijkt er dus
op dat 2016 het jaar van de waarheid voor WOG
gaat worden.

Gemeente Westerveld
Zoals in onze vorige nieuwbrief bericht hebben wij
op 8 december de gemeenteraad van onze
gemeente geïnformeerd. Af gemeten aan de vele
inhoudelijke vragen en meedenkende suggesties
kunnen we terug kijken op een geslaagde
interactieve avond. De gemeente is in deze fase van
de ontwikkeling van het glasvezelnetwerk een zeer
betrokken en meedenkende partner. Er zullen nog
veel vragen die betrekking hebben over leiding
tracee’s, diverse vergunningen en dergelijke
besproken moeten worden. Wij hebben er in ieder
geval vertrouwen in dat wij er samen uit zullen
komen en zijn dan ook positief gestemd
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Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief hebben
we onder andere vragen over het netwerk gekregen.
Zo was bij enkele van u de indruk ontstaan dat wij
naar de abonnementhouders (de huishoudens en
bedrijven) een straalverbinding zouden aanleggen.
Dit berust echter op een misverstand. Wij willen
nadrukkelijk melden dat wij een vaste verbinding
willen realiseren naar elke abonnee. Dus er wordt
gewerkt met glasvezelkabels in de grond die in uw
meterkast weer bovengronds komen. Er wordt dus
gewerkt met een stabiele en betrouwbare vaste
verbinding. Tijdelijk zal wel het basis signaal worden
overgestraald vanuit een van de grote masten
(Smilde, Zwolle) naar ons basis station. Dit 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. Onze
straalverbinding zal op een later moment worden
vervangen door een vaste verbinding op het
Internet.

Wat kunt u nu al zelf doen
Ook het onderwerp over het los maken van het email adres van uw provider leverde aanvullende
vragen op van uw kant. Op onze site hebben wij
hierover een uitgebreider artikel geplaatst.
Een ander punt van aandacht zijn uw huidige tv,
telefoon en internet abonnementen. Neem altijd
een abonnement dat overeenkomt met uw
werkelijke internetsnelheid. Als u uw Internet en/of
TV abonnement moet verlengen adviseren wij om in
ieder geval te kiezen voor korte looptijden
(maximaal een jaar) om zo voldoende keuze vrijheid
te hebben bij uw beslissing van welk netwerk u de
telecommunicatiediensten afneemt.

Volgende nieuwsbrief
Op 18 januari verschijnt de volgende nieuwsbrief
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