Sneller Internet in het Buitengebied
www.snelinternet-duinenbollenstreek.nl

Beste buurtgenoot,
Een korte tijd geleden heeft u van de gemeente een brief ontvangen met daarin een interessepeiling over
de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Tot op heden heeft slechts een heel kleine groep aangegeven
geïnteresseerd te zijn in verdere informatie. Dit is op zich best te begrijpen, immers veel van ons hebben
op dit moment toegang tot redelijk snel internet via de kabel van Ziggo. Toch kan de aanleg van glasvezel
ook voor deze groep best aantrekkelijk zijn. Ik wil u daarom oproepen om uw interesse te tonen en ik zal
hieronder proberen aan te geven waarom :
Ik ben tevreden over internet via Ziggo, waarom zou ik interesse tonen ?
-

-

Bij het kiezen voor glasvezel is er keuze voor veel meer aanbieders van o.a. internet en
televisiediensten. Je zit dus niet meer aan slechts 1 aanbieder vast en je kan overstappen als je
ontevreden bent of ergens een betere deal kan scoren.
Internet via een glasvezelverbinding is toekomstbestendig, vaak vele malen sneller en de download
en uploadsnelheid zijn even snel.
Met een glasvezelverbinding maak je zonder problemen met meerdere personen tegelijk gebruik
van het internet zonder snelheidsverlies.
Ik ben tevreden over internet via Ziggo en er is geen enkele kans dat ik ga overstappen.

Dat kan natuurlijk. Toch is het aan te raden om uw interesse in meer informatie over glasvezel kenbaar te
maken ;
- De mogelijke aanleg van een glasvezelkabel in de straat zal druk op Ziggo leggen om hun netwerk
up-to-date en concurrerend te houden en daar profiteert u dan weer van.
- De aanwezigheid van een glasvezelkabel in de straat kan de waarde van uw woning positief
beïnvloeden.
- Niet al uw buren hebben de mogelijkheid tot aansluiting op de kabel en hebben te maken met een
zeer slechte internetverbinding. Voor hen zou een glasvezelverbinding een geweldige uitkomst zijn.
U kan hen daarmee helpen door het formuliertje in te vullen. Dit kost u helemaal niets en verplicht
u tot niets.
Ik hoop dat het bovenstaande u kan overhalen om uw interesse kenbaar te maken. Het invullen van uw
gegevens op www.snelinternet-duinenbollenstreek.nl kost u misschien 2 minuten en verplicht u tot
helemaal niets. Alleen als er voldoende interesse wordt getoond zal er een aanbod komen en pas dan
hoeft u te kiezen om al of niet mee te doen. Maar zonder voldoende interesse in verdere informatie zal het
project ophouden voordat het eigenlijk begonnen is en dan hebben we al Nee gezegd voordat de details
van het project bekend zijn. De peiling loopt tot 01 augustus.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking, mocht u meer willen weten neem gerust contact met me op.
Groet,
Peter Baas

