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Interesse in snel internet? Laat het ons weten.
Nu hebben we de kans om dat mogelijk te maken!
We horen graag vóór 1 augustus 2019 of u interesse heeft in een snel internet.
Een internet dat u alle gemak brengt, waar u eigenlijk niet meer zonder kunt. Nu en in
de toekomst. De samenwerkende gemeenten benaderen tot de zomer 4.700 adressen
in de buitengebieden van de gemeente Noordwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse en Katwijk.
Ze vragen u maar één ding: geef uw interesse voor snel internet aan ons door en meldt
u aan bij www.snelinternet-duinenbollenstreek.nl.
Snel internet is onmisbaar
In ons dagelijks leven hebben we een snel internet nodig. Voor zomaar contact met uw
(klein)kinderen in het buitenland. Om gegevens voor cursussen, werkstukken, huiswerk
en gebruiksaanwijzingen van apparatuur te downloaden. Voor het reserveren van een
romantisch dinertje of om een spannende film via Netflix te kijken. Voor het downloaden van formulieren van de overheid voor bijvoorbeeld aangiften. Voor het bestellen
van zorg aan huis. Als ondernemer om uw klant een offerte op tijd toe te kunnen sturen.
En die behoefte aan een snel internet groeit. Denk aan allerhande nieuwe toepassingen
op het gebied van beveiliging, energiemanagement en medische zorg op afstand.
Meerderheid beslist
Op het moment dat minimaal 50% van de inwoners in het buitengebied aangeeft interesse te hebben in snel internet, is de kans groot dat er een marktpartij wil investeren
in de buitengebieden van de Duin- en Bollenstreek. Uiteindelijk zal een snel internet
aansluiting niet gratis aangelegd worden. Bewoners in het buitengebied betalen een
maandelijks bedrag als vastrecht ter compensatie voor de grote extra investeringen in
het buitengebied. Dit bedrag komt bovenop de standaard abonnementskosten van de
dienstenaanbieders.
Een indicatie
De indicatie voor een particulier abonnement voor een alles-in-1 pakket (TV, telefonie
en supersnel internet) ligt tussen € 45 en € 55. Eerdere ervaringen in andere gebieden
laten zien dat de totale kosten per maand ca. € 60 tot € 75 zullen bedragen, inclusief
vastrecht.
Hulp gevraagd! Om dit initiatief te laten slagen zoeken wij extra ambassadeurs
die in hun eigen omgeving actief bezig gaan om andere buurtbewoners ook te
overtuigen van het nut van snel internet en zich aan te melden.

Quote ambassadeur: “Laten we onze krac
hten bundelen!
Hierdoor hebben we meer kans op een beta
albaar snel internet.
Ik steun daarom het initiatief van de samenw
erkende gemeenten
in de Duin- en Bollenstreek om op korte term
ijn de bewoners
bij elkaar te brengen die nog niet beschikken
over een snelle
internetverbinding”.

Waar verplicht ik mij toe als ik me aanmeld?

Met de resultaten van deze interessepeiling gaan we marktpartijen benaderen en die
vervolgens uitnodigen om glasvezel aan te leggen in de gebieden van de Duin- en
Bollenstreek. De aanmelding is gratis. U bent niet verplicht om uiteindelijk een
glasvezelabonnement te nemen bij één van de service aanbieders.

Laat u informeren en meldt u aan via www.snelinternet-duinenbollenstreek.nl
of kom naar één van de lokale informatieavonden.
Als we intensief samenwerken kunnen we tot mooie resultaten komen.

Snel internet in de buitengebieden van de Duin- en Bollenstreek is een initiatief van
de samenwerkende Gemeenten Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Hillegom en Lisse

