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Wat kunnen we bieden

Werk aan de Winkel
Voor de eerste glasvezelvlek in Westerveld liggen
op dit moment alle puzzelstukjes klaar. Belangrijke
kerngetallen voor een succesvolle uitrol zijn
inmiddels bekend. Om te kunnen starten is een
minimum aantal aansluitingen vereist om de eerste
grote eenmalige kosten te kunnen financieren.
Maar net zo belangrijk zijn de maandelijkse
abonnementskosten. We hebben een goed beeld
van deze kosten echter voordat we ze definitief
naar buiten kunnen brengen laten we ze nog een
keer verifiëren door de aanbieders. Mede op basis
van het voorafgaande hebben we een keuze
gemaakt waar we denken te kunnen starten met
de uitrol van het glasvezelnetwerk voor alle
Westervelders.

Waar is de start
Heel Westerveld in één keer verglazen gaat dus
niet lukken. Zoals al eerder aangekondigd gaan we
van vlek naar vlek. Op basis van deze theorie is een
haalbaar bedrijfsplan gemaakt. Belangrijk bij onze
keuze van de eerste vlek is de haalbaarheid van het
in een keer kunnen aanleggen met voldoende
aansluitingen. Met een aansluiting bedoelen we
het afnemen van een abonnement. Er is een
bepaalde hoeveelheid aansluitingen nodig om op
een acceptabele consumentenprijs te komen. Als
we 60% (liefst meer) van alle huizen op de lijn Lhee
– Wapserveen (Westeinde) kunnen aansluiten zal
een glasvezelnetwerk in Westerveld voor een
acceptabele prijs een feit worden. Deze lijn zal als
ruggengraat gaan dienen voor verdere uitrol in
andere vlekken in Westerveld. Uiteindelijk groeien
alle vlekken tegen elkaar aan en is een groot
glasvezel netwerk een feit. De opbrengsten uit de
eerste gebieden worden gebruikt om nieuwe
gebieden te ontsluiten.

Westerveld op Glas
www.westerveldopglas.nl

Een abonnement geeft u snel Internet over een
vaste verbinding met minimaal 100 Mb/s up- en
downstream. Verder kunt u kiezen voor HD TV,
Vaste telefoon (VOIP), e-mail en vele andere
internet diensten zoals bijvoorbeeld bewaking.

Wat kost het
Kiest u voor het glasvezelnetwerk van Westerveld
dan kunt u uw huidige contracten voor televisie,
telefoon en(traag)internet beëindigen. In de
meeste gevallen is voor een vergelijkbaar
maandbedrag supersnel internet, HD televisie en
telefoon via glasvezel te krijgen. Dus meer voor het
zelfde geld. Uiteraard stelt u zelf uw pakket samen
en bepaalt u zelf de hoogte van uw maandelijkse
kosten. De exacte kosten laten we u zo snel
mogelijke weten.

Hoe nu verder
De komende drie maanden gaan wij starten met
een gerichte vraag bundeling in het eerste
vlekkengebied. De hiervoor benodigde middelen
worden bekostigd vanuit de verkregen subsidies.
Ook laten wij ons bijstaan door specialisten. Een
belangrijke rol is weggelegd voor de
gebiedsambassadeur(s). Wij treden ook men hen
op korte termijn in contact. Na deze drie maanden
weten we of we de eerder genoemde 60% gehaald
hebben en kunnen starten met aanleggen. Door de
afspraken die we nu al hebben met aanbieders
kunnen we dan meteen beginnen zodat voor de
zomer van 2016 de eerste Westerveldse huizen en
bedrijven glasvezel kunnen hebben.

Vervolg nieuws
In de volgende nieuwsbrief zullen we onder andere
ingaan op de aanleg van glasvezel in de andere
Westerveldse gebieden.
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