Glasvezel in de kleine dorpen en buurtschappen van Beinsdorp?
Binnenkort start GlasDraad met een campagne voor glasvezel in de kleine dorpen en
buurtschappen van de gemeente Haarlemmermeer. Onlangs is er al een succesvolle
campagne afgerond in de buitengebieden en nu krijgen ook de bewoners van de
kernen de kans op een toekomst met glasvezel.
Glasvezel onmisbaar
Snel en betrouwbaar internet is tegenwoordig onmisbaar en dat zal in de toekomst
alleen nog maar toenemen. We krijgen vaak te horen dat de snelheid en kwaliteit van
de huidige internetverbinding in kleine dorpen en buurtschappen te wensen overlaat.
Gelukkig is er binnenkort een alternatief: glasvezel. Want glasvezel is een
noodzakelijke investering om ook in de toekomst mee te kunnen gaan met alle
digitale ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, studeren, veiligheid en
zorg op afstand.
Samenwerking met gerenommeerde providers
GlasDraad biedt een supersnel internetverbinding. Het netwerk van GlasDraad is
een open netwerk, er zijn daardoor meer dan 10 providers op aangesloten. Dit zorgt
ervoor dat u als bewoner naast supersnel internet ook enorm veel keuzevrijheid krijgt
en kunt kiezen voor een provider die het beste bij u past. Enkele providers die op het
netwerk zitten zijn KPN, Tele2, Solcon, Multifiber etc.
Eenmalige aansluitkosten € 200,Tot 15 juli 2019 kunt u zich inschrijven voor glasvezel. 40% van de adressen moet
mee doen om het project definitief door te laten gaan. Hoe eerder u de keuze maakt,
hoe gunstiger dat is voor de slagingskans. Van de bewoners wordt een eenmalige
bijdrage van €200, - gevraagd voor de aansluitkosten. Dit bedrag hoeft u pas te
betalen als de glasvezel in uw woning is aangesloten en werkt. Iedere woning krijgt
een individuele glasvezelaansluiting, die u niet deelt met iemand anders. Het is een
unieke kans om op een betaalbare manier snel internet in uw huis te krijgen. Als u
een snelle beslisser bent en vóór 18 juni 2019 inschrijft, dan maakt u kans op leuke
prijzen van de Vroege Vogel actie, zoals een van de 10 gratis
glasvezelaansluitingen.
Het gebied
Tot 15 juli 2019 kunnen de bewoners van de dorpen Abbenes, Buitenkaag,
Zwaanshoek, Cruquius, Leimuiderbrug, Weteringbrug, Burgerveen, Nieuwe Meer,
Beinsdorp en een klein deel van Badhoevedorp en Lisserbroek zich inschrijven voor
glasvezel. Om de aanleg definitief door te laten gaan, moet 40% van de adressen dat
doen. Dit percentage hoeft dus niet in elk dorp gehaald te worden, het gaat om het
gehele gebied van de gemeente Haarlemmermeer. Als het percentage gehaald
wordt, dan is de planning dat het gebied in de tweede helft van 2020 is aangesloten.
Informatieavonden
Wij verwelkomen u graag op onze informatie- en inschrijfavonden gedurende de
vraagbundeling. Deze vinden plaats in de hele Haarlemmermeer, dus ook bij u in de
buurt. U bent op alle avonden van harte welkom, dus als u niet in de gelegenheid
bent om op een van de avonden bij u in de buurt aanwezig te zijn dan kunt u ook nog

naar een van onze andere avonden komen. Het team van GlasDraad beantwoordt
graag al uw vragen.

Help mee, word ambassadeur!
Wij kunnen niet zonder de inzet van lokale ambassadeurs, bewoners die de buurt
door en door kennen en graag hun steentje willen bijdragen aan een succesvolle
campagne. Dit kan op allerlei manieren en natuurlijk met hulp van het team van
GlasDraad. Bent u enthousiast over glasvezel en wilt u ons graag helpen? Meld u
aan als ambassadeur door contact op te nemen via haarlemmermeer@glasdraad.nl
of telefonisch via 0850 – 645 047.

