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Wijziging E-mail adres

Ja

GO
of
NO GO...
Komt er glasvezel?
Samen met de gemeente en mogelijke financiers verkent GlaswebVenray
momenteel de financieringsmogelijkheden. Naar verwachƟng is er voor de
zomer duidelijkheid over de financiering. Met als uitslag een GO of NO GO.
Zoals de opdracht en de plannen er liggen
zal gestart worden met de aanleg van glasvezel in de dorpen, gevolgd door aanleg
in de wijken. Verdeeld over de gehele
gemeente Venray worden 12 POPlocaƟes (netwerkverdeelstaƟons) geplaatst. De aanleg zal gefaseerd per POPlocaƟe plaatsvinden.
Dit betekent dat niet overal tegelijk
wordt begonnen met de aanleg en dat
de ingebruikname van het netwerk ook
per fase plaats zal vinden. Bij die fasering wordt voorrang gegeven aan die gebieden waar voldoende aanmeldingen
zijn. De bewoners van onze gemeente
bepalen dus mee of er wel of geen glasvezel in uw dorp / wijk komt.
De opdracht die GlaswebVenray van de
dorpsraden en wijkraden mee heeŌ gekregen ‘het aanleggen van een volledig
dekkend glasvezelnetwerk binnen de
gemeente Venray en Holthees’ blijŌ onverminderd van kracht.
GlaswebVenray gaat voor een volledig
dekkend glasvezelnetwerk maar alleen
als U het wilt!
Aanmelden blijŌ mogelijk via onze website, bij onze Glasweb-vrijwilligers en bij
onze informaƟepunten Welcom bij Kivits
en Electro Gommans.

Wijzigt u uw e-mail adres, geef dit dan
door via info@glaswebvenray.nu met
vermelding van de provider bij wie u het
contract af heeŌ gesloten. Wij zullen
dan zorgen dat deze wijziging verwerkt
wordt.

Ons
Glasweb

Vrijwilligers GlaswebVenray
Ons Glasweb
Naast de vaste diensten internet, TV
en telefonie biedt GlaswebVenray
een extra dienst aan: ‘Ons Glasweb’.
Ons Glasweb is dé sociale digitale wereld binnen GlaswebVenray
Ons Glasweb wordt een lokaal netwerk
van - door - voor Venraynaren. Ons
Glasweb biedt veel mogelijkheden in te
vullen door onder andere maatschappelijke organisaƟes, zorginstellingen en
overheidsorganen.
Ons Glasweb heeŌ Ɵen TV-kanalen
ter beschikking voor dergelijke sociaal
maatschappelijke dienstverlening. Hierbij is te denken aan zaken als:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Live streamen vanuit diverse plaatsen
binnen de gemeente Venray
Live uitzenden van evenementen, zoals
bijvoorbeeld wekelijkse sportwedstrijden, defilé, carnavalsoptocht, gemeenteraadsvergadering
Zorg op afstand
Camera- & buurtbewaking
Gemeentelijke dienstverlening
Ontzorgloket
Digitale sƟmulering binnen onderwijs /
instellingen
Openbaar (evenementen-) WIFI
Lokale TV uitzendingen van Omroep
Venray en Peel&Maas TV

Het belangrijkste uitgangspunt van Ons
Glasweb is het vergroten van de betrokkenheid en sociale cohesie. De invulling
is gebaseerd op zelfsturing en burgerparƟcipaƟe. Belangrijk is dat iedereen
die betrokken wil zijn, betrokken kan
zijn bij de gebeurtenissen binnen de gemeente Venray. Hiermee krijgt iedereen
de gelegenheid om mee te beleven, mee
te praten en te ervaren wat er ‘buiten de
deur’ gebeurt. Dit kan voorkomen dat
men in een isolement raakt.

Ik kies voor glasvezel, u ook?!

GlaswebVenray is trots op haar burgeriniƟaƟef met zo’n 80 vrijwilligers.
Deze vrijwilligers zeƩen zich volledig
in voor het verwezenlijken van een
geheel dekkend glasvezelnetwerk binnen de gemeente Venray en Holthees.
De vrijwilligers zijn inwoners van zowel de dorpen als de wijken maar ook
diverse service- en ontzorgbedrijven zeƩen zich vrijwillig in. Zij ondersteunen GlaswebVenray bij het
onderhouden van de contacten met
onze (potenƟële) klanten en helpen
bij de klantenwerving. Onze vrijwilligers staan vermeld op de website:
* Glaswebteamleden:
www.glaswebvenray.nu/contact/glaswebteam
* Service- en ontzorgbedrijven:
hƩps://www.glaswebvenray.nu/contact/service-bedrijven
* InformaƟe- en aanmeldpunten:
hƩps://www.glaswebvenray.nu/contact/infoaanmeldpunten

Samen
kunnen
we meer!
Nieuwsbrief
Kent u iemand die wel klant is en deze
nieuwsbrief niet ontvangt? Wanneer wij
hierover een melding ontvangen zorgen
wij dat hij / zij de nieuwsbrief alsnog
ontvangt.
Meldingen van een niet ontvangen
nieuwsbrief kunt u mailen naar:

nieuwsbrief@glaswebvenray.nu
De volgende nieuwsbrief verschijnt
eind april 2016.

www.glaswebvenray.nu

