GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED
Hoe zit het eigenlijk?
De gemeente Berg en Dal geeft inwoners in het buitengebied die glasvezel
laten aanleggen een eenmalige bijdrage van € 500,- per adres.
Hieronder leest u wat er op dit moment speelt rondom glasvezel in het buitengebied.
Voor wie is de regeling?
De regeling is voor inwoners
in het buitengebied van de
gemeente Berg en Dal die
glasvezel (snel internet) laten
aanleggen.

Brief van 1 of 2 glasvezelbedrijven
Op dit moment zijn er twee
glasvezelbedrijven campagne
aan het voeren voor de aanleg van glasvezel. Dit zijn
Digitale Stad Berg en Dal en
Glasvezel Buitenaf. Als het
goed is, hebben inwoners in
het buitengebied van één of
van beiden een brief ontvangen.
Als er bij u in de woning al
een coaxkabel is (deze is van
Ziggo, voorheen UPC), bent u
niet benaderd door Glasvezel
Buitenaf. Dan heeft u dus
geen keuze bij welk bedrijf u
een glasvezelverbinding afneemt. Uw glasvezelbedrijf is
dan Digitale Stad Berg en
Dal.
Heeft u geen coaxkabel, dan
heeft u van beide glasvezel-
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bedrijven informatie ontvangen. Dan heeft u dus wél een
keuze.

Meer dan dit kan en mag de
gemeente niet doen.

Heeft u een keuze?
Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente heeft geen invloed op de campagne van
de glasvezelbedrijven. Deze
bepalen zelf hoe en welke
inwoners zij benaderen. Ook
bepalen zij of ze uiteindelijk
het glasvezelnetwerk gaan
aanleggen.
De gemeente mag de aanleg
van het glasvezelnetwerk
zelfs niet weigeren. Dit is geregeld in de wet.
De gemeente vindt een goede en snelle internetverbinding belangrijk. Daarom hebben we de voorwaarden voor
de aanleg van kabels en leidingen aangepast waaraan
de glasvezelbedrijven moeten
voldoen.
Ook gaat de gemeente inwoners in het buitengebied met
€ 500,- per adres tegemoet
komen in de aansluitkosten
van de glasvezelverbinding.
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Digitale Stad Berg en Dal
heeft aangegeven dat zij
gaan aanleggen. Ongeacht
hoeveel inwoners zich hebben ingeschreven. Glasvezel
Buitenaf gaat aanleggen als
er meer dan 50% deelnemers
zijn. Dit percentage geldt voor
de hele regio (in totaal 14
gemeenten).
Als u van beide glasvezelbedrijven een brief heeft ontvangen, dan heeft u een keuze. Welke keuze u maakt, is
aan u. U moet uiteraard wel
aansluitkosten betalen bij het
glasvezelbedrijf van uw keuze.

Als op 19 november Glasvezel Buitenaf haar grens van
50% niet heeft bereikt, dan
kunt u zich alsnog aanmelden
bij Digitale Stad Berg en Dal
tot 1 december 2018 (was 20
november). U bent dus altijd
verzekerd van een glasvezelaansluiting.

Wat zijn Providers?
Naast de glasvezelbedrijven
zijn er ook providers. Deze
bieden diensten aan zoals
internet, TV en telefonie. Voor
deze diensten moet u een
abonnement afsluiten. Ook
daarin zijn weer verschillende
pakketten mogelijk met verschillende abonnementskosten. Mogelijk heeft u hierover
ook informatie ontvangen.

Hoeveel en wanneer ontvangt u het geld?
U ontvangt een factuur van
uw glasvezelbedrijf op het
moment dat de werkzaamheden bij u in huis klaar zijn.
Op basis van deze factuur
ontvangt u van de gemeente
€ 500,00 op uw rekening.
Hierover worden nog wel
spelregels opgesteld. Die
gaan we vastleggen in een
subsidieregeling.
Daarover
krijgt u begin 2019 van ons
informatie. Hoe de spelregels
ook uitpakken, het geld ligt
voor u klaar!
Let op! De subsidieregeling
is alleen geldig tijdens de
aanleg van het glasvezelnetwerk. Na de einddatum
van de aanleg, kunt u geen
geld meer krijgen van de gemeente. De einddatum voor
het aanvragen van subsidie,
is afhankelijk van de planning
van de glasvezelbedrijven.

De einddatum wordt nog bekend gemaakt.
De gemeente adviseert u
daarom om nu mee te doen
met het glasvezelproject in
het buitengebied. Zo bent u
verzekerd van een toekomstvaste internetverbinding tegen de minste kosten. Op tijd
aanmelden kan u ook nog
een vroegboekkorting opleveren bij de glasvezelbedrijven.

Wat moet u doen?
Wilt u geen glasvezelverbinding in uw woning, dan
hoeft u niets te doen.
Als u wel een glasvezelverbinding wilt hebben, schrijf u
dan zo spoedig mogelijk in bij
het glasvezelbedrijf van uw
keuze.
Tip! Houd goed in de gaten
of uw gekozen glasvezelbedrijf gaat aanleggen. Zo niet,
zorg dan dat u zich alsnog
inschrijft bij het andere bedrijf.

Welk advies geven wij als
gemeente?
Als gemeente geven wij géén
advies bij welk glasvezelbedrijf u het best uit bent. Het
is aan u om een voor u goed
besluit te nemen.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben
en u kunt deze niet bij één
van de glasvezelbedrijven
kwijt, dan kunt u contact opnemen met Cees van der
Ree van onze gemeente.
Zijn
mailadres
is
c.v.d.ree@bergendal.nl, of via
telefoonnummer 14024.

Na de raadsvergadering van 8
november mag ik u namens de
gemeente feliciteren met onze
bijdrage aan alle inwoners van
het buitengebied voor de aanleg
van uw glasvezelverbinding.
Ik ben van mening dat deze
toekomstvaste
infrastructuur
over enkele jaren op alle gebieden noodzakelijk zal zijn.
Onder andere zorg op afstand,
thuis werken en studeren,
deelnemen
aan
sociale
netwerken, cursussen volgen,
enzovoorts.
Binnen onze gemeente hebben
en blijven we ook aandacht
houden voor de huishoudens
met een kleine portemonnee.
Bij de aanleg van het glasvezelnetwerk bent u digitaal
klaar voor de toekomst!
Ik wens u succes met het
maken van de keuze die het
best bij u past.
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