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Groene Gebieden Model (GGM)
Samen met gemeente, provincie en de
beoogd aannemer hebben wij de mogelijkheden om het venrayse glasvezelnetwerk te realiseren opnieuw tegen
het licht gehouden. Op basis van dat
resultaat, waarbij rekening is gehouden
met de gegeven adviezen, heeŌ GlaswebVenray er voor gekozen om de aanleg van glasvezel te gaan realiseren in de
gebieden die economisch exploitabel
zijn. Praktisch gezien komt dat in grote lijnen
overeen met de realisatie in die dorpen en
wijken waar het gewenste uptake-percentage
gehaald is: de groene gebieden. We noemen
deze aanpak dan ook het ‘Groene Gebieden Model’ (GGM). Op deze manier kan
in een ‘groen’ gebied ook de verst afgelegen boerderij aangesloten worden.
Wij gaan uiteraard nog steeds voor
een volledig dekkend glasvezelnetwerk
in Venray, maar dit netwerk wordt in
dorp of wijk pas aangelegd zodra zij het
percentage behaald hebben waarmee
het gebied exploitabel wordt. De
meeste dorpen hebben dit al bereikt,
terwijl enkele dorpen en wijken nog
maar een stukje van het noodzakelijk
aantal aanmeldingen verwijderd zijn.
Voor diverse wijken wordt het nog een
uitdaging om voldoende deelnemers bij
GlaswebVenray aangesloten te krijgen.
Maar, zoals alƟjd aangegeven: de keuze
ligt bij de (potenƟele) gebruiker.

Er komt glasvezel in uw dorp of wijk als
U het wilt!

Naar aanleiding van het ‘Groene
Gebieden Model’ en de gesprekken die
hierover gevoerd zijn, is een vernieuwde
businesscase uitgewerkt die op dit GGM
is afgestemd Deze businesscase maakt
duidelijk dat de financiering hierdoor
een betere haalbaarheid heeŌ en daarbij
een beter resultaat in de exploitaƟe
geeŌ. Logisch natuurlijk, want de aanleg
is gericht op die gebieden waar het
op basis van het aantal deelnemers
verantwoord is om GlaswebVenray te
realiseren.
De gemeente Venray en Provincie
Limburg staan posiƟef tegenover
dit ‘Groene Gebieden Model’. Het
gemeentebestuur heeŌ deze opzet in
een ‘second opinion’ door een extern
adviesbureau laten beoordelen, en
ook vanuit dat bureau is, naast enkele
goede adviezen, een posiƟeve reacƟe
gekomen.

Het blijŌ nog even spannend rondom ons
glasvezelproject.
Alhoewel het gemeentebestuur en
provincie posiƟef gestemd zijn, kan de
fles champagne pas ontkurkt worden als
de financiering tot stand gekomen is. Een
belangrijk moment voor een definiƟeve
GO wordt het besluit over garantstelling
van de gemeenteraad van Venray. Deze
garantstelling levert de gemeente een
financieel voordeel op. En dat kan weer
worden geïnvesteerd in onze gemeente
en levert dan weer voordeel op voor de
inwoners van Venray.
De provincie beraadt zich, na de
afwijzing van ons businessplan waarin
de aanleg in de gehele gemeente in
een keer opgenomen was, momenteel
opnieuw over hun deelname in ons
Groene Gebieden Model.

Veel
gestelde
vraag
Kan ik mijn glasvezelcontract
annuleren?
Het is mogelijk om uw afgesloten contract
te annuleren. Wij adviseren u echter om
uw contract door te laten lopen. Voordat
de aanleg in uw straat plaatsvindt wordt
u door ons benaderd. Op dat moment
bespreken wij met u of het afgesloten
contract nog bij u past, of dat er wellicht
een aanpassing gewenst is. Op dat
moment kunt u het contract dus ook nog
aanpassen of desgewenst annuleren.
Op deze manier kunt u opƟmaal gebruik
maken van de eerder afgesproken korƟng
en graƟs aanleg tot in uw woning. En
tot deze acƟvering van GlaswebVenray
gerealiseerd is veranderd er niets voor
u en hebt u natuurlijk ook geen kosten
voor GlaswebVenray

Ik kies voor glasvezel, u ook?!

Spannnende
Ɵjden

De Gemeente Venray zal in de komende
weken een voorstel over GlaswebVenray
uitwerken. Het college van B&W
zal op basis daarvan een standpunt
innemen, waarna de commissie Leven
en de gemeenteraad een besluit gaan
nemen over ondersteuning van dit
burgeriniƟaƟef en de uitrol van glasvezel
op basis van het ‘Groene Gebieden
Model’ voor Venray en Holthees.
Naar verwachƟng zal Ɵjdens de
gemeenteraadsvergadering
van
28 juni aanstaande een besluit genomen
worden over de ondersteuning van
het project GlaswebVenray op basis
van het ‘Groene Gebieden Model’. Die
vergadering is openbaar, dus ook voor
u, als deelnemer aan GlaswebVenray,
toegankelijk.

Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt
eind juni 2016.
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