Glasvezel in ons dorp en buitengebied nu echt mogelijk!
Start glasvezelcampagne DFMopGlas en Glasvezel buitenaf in dorpskernen én buitengebied

Glasvezel voor alle inwoners van onze gemeente De Fryske Marren. Met dit doel voor ogen slaat
de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) de handen ineen met de ervaren
glasvezelpartij Glasvezel buitenaf. Op 29 april gaven zij, in aanwezigheid van alle dorpsbelangen en
vele enthousiaste ambassadeurs, het startschot voor de gezamenlijke glasvezelcampagne om de
supersnelle internetverbinding in de dorpskernen én het buitengebied van de gemeente te
realiseren. En natuurlijk was uw bestuur ook vertegenwoordigd. Zeer positief gestemd over de
samenwerking en klaar voor de glasvezelcampagne verliet iedereen na afloop de zaal. Maar het
netwerk van de toekomst komt niet vanzelf! Het blijft een mienskipsproject, waarbij de inzet
vanuit het dorp om aan te tonen dat er ook bij ons voldoende draagvlak is, nodig is.
Op ieder perceel dat in de basisadministratie van de gemeenten staat, is een map met informatie
bezorgd.
Onderscheid wit en grijs wordt een beetje anders:
Glasvezel buitenaf werkt zonder overheidsfinanciering en hanteert daarom niet het “wit en grijs”
verschil, maar een veel gemakkelijker onderscheid, namelijk: buiten bebouwde kom (meest “wit”)
en binnen bebouwde kom (meestal “grijs”), aangeduid met de blauwe borden. Het enige verschil
tussen binnen of buiten bebouwde kom is het aansluittarief. Bewoners buiten bebouwde kom
betalen aan Glasvezel buitenaf. Bewoners in de bebouwde kom worden met hun betaling lid van
DFMopGlas.
Onze bewoners kunnen zich tot uiterlijk 1 juli 2019 aanmelden voor een glasvezelabonnement. Als
50% van de bewoners buiten de bebouwde kom de gemeente dit doet en 35% van de bewoners van
het dorp, dan komt het. En ook snel, want DFMopGlas en Glasvezel buitenaf willen nog dit jaar
starten met de bouw van het glasvezelnetwerk in de gemeente.
Informatieavonden in de buurt
Om bewoners alles te vertellen over de planning, aanleg, de voorwaarden en de kosten organiseren
DFMopGlas en Glasvezel buitenaf zeven identieke informatieavonden verspreid over de gehele
gemeente. Naar keuze kan iedereen kijken welke datum hem of haar het beste past. Inwoners
worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

De eerste informatieavonden vinden plaats in week 19 op 8, 9 en 10 mei. De week daarna staan de
avonden gepland op 13, 14, 15 en 16 mei. De locaties van de informatieavonden zijn te vinden op de
website www.defryskemarrenopglas.nl.
Bewoners moeten zich dus vóór 1 juli 2019 aanmelden
Dit kunnen zij doen door een glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders;
Caiway, Cbizz, Delta, Helden van Nu en Online.
Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de inwoners van de dorpskern een
aansluitbijdrage van € 250,- en worden daarmee lid van de coöperatie. Wie buiten de bebouwde kom
woont, betaalt meer, namelijk € 1600 of € 12,78/mnd, naast het abonnement. Deze bijdrage betalen
zij aan Glasvezel buitenaf. Via de website www.defryskemarrenopglas.nl komt u op de sites van de
aanbieders.
Samenwerking DFMopGlas en Glasvezel buitenaf
De coöperatie DFMopGlas vertegenwoordigt burgerinitiatieven vanuit de hele provincie met haar
basis in De Fryske Marren. Al jaren maakt zij zich hard voor de aanleg van glasvezel, net als ook onze
gemeente. Het doel van de coöperatie is álle inwoners van de dorpskernen en het buitengebied
kunnen voorzien van glasvezel; met elkaar en voor elkaar. Vanuit die coöperatieve gedachte sluit
Glasvezel buitenaf zeer goed aan bij de ideeën van DFMopGlas. Glasvezel buitenaf heeft al in 42
andere gebieden succesvol campagne gevoerd. Maar liefst 150.000 adressen heef Glasvezel buitenaf
al een aanbod gedaan en 60% daarvan beschikt na aanleg over snel internet.
Door nu samen verder te gaan met Glasvezel buitenaf realiseren de twee partijen dat alle inwoners
van de dorpskernen én het buitengebied toegang kunnen krijgen tot het snelle internet. Kijk voor
meer informatie op www.defryskemarrenopglas.nl of via www.dfmopglas.nl.
Natuurlijk moeten wij ook meedoen! Deze kans komt maar één keer! Wij willen er als plaatselijk
belang echt voor gaan en kunnen hulp natuurlijk gebruiken. DFMopGlas faciliteert ons met acties en
materiaal. Wilt u ons helpen, neem dan even contact op met het bestuur.

