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GlaswebVenray zal zeker aan deze
procedure deelnemen.

SelecƟe
procedure

De selecƟeprocedure is 24 november
2016 gestart. Het indienen van het
projectplan is mogelijk tot uiterlijk 16
januari 2017.

Vrijwilligers
van de
eerste dag!

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst
Gemeente Venray streeŌ er naar om
zijn de vrijwilligers bijgepraat over
De gemeente Venray vindt het
binnen zes weken na deze einddatum
de stand van zaken. Natuurlijk waren
belangrijk dat alle huishoudens en
te beslissen over de ingediende
zij erg teleurgesteld over het bericht
bedrijven toegang hebben tot snel
projectplannen.
dat er nog niet gestart kan worden
internet. Om een digitale kloof tussen
met de aanleg van glasvezel. Maar
kernen en buitengebieden tegen te
De inschrijver die voldoet aan
tegelijkerƟjd hebben zij ook het volgaan en toegang tot snel internet
alle gestelde voorwaarden, en die
ste vertrouwen in het slagen van dit
voor iedereen mogelijk te maken,
de hoogste score haalt op basis
burgeriniƟaƟef. Samen blijven wij de
is de gemeente bereid iniƟaƟeven
van de in de uitvraag omschreven
schouders eronder zeƩen en zullen
voor aanleg van snel internet in
beoordelingscriteria, kan aanspraak
ons uiterste best doen om de selecde gebieden waar dit nu nog niet
maken op de ondersteuning. Aan
Ɵe procedure met goed resultaat te
beschikbaar is te steunen (dit zijn de
die parƟj zal een uitvoeringsdoorlopen.
zogenaamde wiƩe gebieden).
overeenkomst worden aan- geboden.
In overeenstemming met de AGVV
(Europese breedbandsteunregels)
wordt deze steun pas toegestaan
na een
voor ieder bedrijf
toegankelijke
selecƟeprocedure.
Gegadigden moeten dan in een
projectplan aantonen dat zij de
uitvoering van deze aanleg op basis
van de door de Gemeente gestelde
voorwaarden kunnen realiseren.

Naar verwachƟng zal Ɵjdens de
gemeenteraadsvergadering van
4 april 2017 een en ander bekrachƟgd
worden. Daarmee is de garantstelling
voor dit deel van de realisaƟe van
het breedband-netwerk volgens de
geldende regels toegestaan.

Onze vrijwilligers kunnen niet wachten tot ze weer op pad mogen gaan.
Zij zijn, net als het CoöperaƟebestuur, ervan overtuigd dat er nog
heel wat winst qua inschrijvingen te
behalen is.
Zij blijven bereikbaar voor uitleg, informaƟe en hulp bij het inschrijven,
want...

Samen kunnen we meer!

Ik kies voor glasvezel, u ook?!

www.glaswebvenray.nu

