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Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt 
september 2016.

Venray krijgt glasvezel!

Dinsdag 28 juni hee   de gemeenteraad 
van Venray ingestemd met 
garantstelling voor een volledig dekkend 
glasvezelnetwerk in de gehele gemeente 
Venray en Holthees. GlaswebVenray kan 
nu de verdere fi nanciering uitwerken en 
de voorbereiding voor de daadwerkelijke 
aanleg aanpakken.

Woensdag 14 december 2016 gaat de 
eerste schop in de grond. De eerste 
aanslui  ngen zullen enkele maanden 
later ac  ef zijn. Met de aanleg wordt 
gestart aan de westelijke kant van 
Venray, van daaruit wordt er naar het 
oosten gewerkt. De aanslui  ng op het 
landelijk net zal achteraan in Ysselsteyn 
gerealiseerd worden, waar dan ook 
gestart wordt met de aanleg. De aanleg 
van de eerste fase, de huidige groene 
gebieden, zal naar verwach  ng ongeveer 
een jaar in beslag nemen.

Als in die periode nieuwe gebieden ook 
groen en dus exploitabel worden, zullen 
deze gebieden in de volgende fase 
aangelegd worden.

Aanleg en ac  va  e gebeurt per POP. Een 
POP is een hoofdverdeelsta  on voor 
glasvezel. Binnen de gemeente Venray 
zullen 12 zogenaamde POP-loca  es 
geplaatst worden. De plaatsing, uitrol 
en ac  va  e van deze POP-loca  es zal 
gefaseerd plaats vinden. 

Mijn buurt is nog niet groen, wat 
kan ik doen om glasvezel te krijgen?
In dorpen en wijken zijn Glasweb-
teamleden ac  ef. U kunt u aansluiten 
bij deze groep en meewerken aan de 
klantenwerving. Wilt u Glasweb-teamlid 
worden, meldt u dan aan via 
info@glaswebvenray.nu 
Ook als niet-Glasweb-teamlid kunt u 
het onderwerp ‘glasvezel’ ter sprake 
brengen bij uw buren, familie, vrienden 
en bekenden. Maak hun bekend 
met de mogelijkheden, voordelen 
en verwijs hen desgewenst naar een 
informa  epunt of Glasweb-teamlid. 
Elke aanmelding is een stap dichter bij 
een groen gebied en dus ook een stap 
dichter bij glasvezel voor u! Op deze 
manier bundelen wij de krachten en 
vergroot ook u de aanleg van glasvezel 
in uw buurt.

Wanneer worden wij aangesloten?
Voordat de aanleg van start gaat vindt 
per fase een detailengineering plaats. 
De aannemer gaat ter plaatse bekijken 
bij de adressen die aangesloten worden. 
Aan de hand van deze detailengineering 
wordt de route van aanleg bepaald. 
Zodra de bij uw gebied behorende POP-
loca  e ingericht en aangesloten wordt, 
wordt u op de hoogte gebracht wanneer 
uw straat, woning / bedrijf aangelegd zal 
worden. Naar verwach  ng zal de eerste 
fase van het Groene Gebieden Model in 
2017 afgerond worden.

Vragen kunt u mailen naar:
info@glaswebvenray.nu

Glasvezel voor heel Venray

Het doel van GlaswebVenray blij   om 
de gehele gemeente Venray en Holthees 
volledig aan te sluiten op Glasvezel. De 
voorwaarde die hieraan verbonden 
zit is dat de aan te leggen POP-loca  e 
exploitabel moet zijn.

GlaswebVenray gaat per POP-loca  e 
aanleggen. Op die wijze vindt de 
aanleg in fases plaats. Dit wil zeggen 
dat in eerste instan  e alleen de 
huidige groene gebieden op glasvezel 
aangesloten worden. Gebieden die in 
de loop der  jd exploitabel en dus groen 
worden, worden in een volgende fase 
meegenomen voor aanleg.

Het blij   voor iedereen mogelijk 
om zich aan te melden voor een 
glasvezelaanslui  ng. Bij aanmelding als 
klant voordat de aanleg start, zullen 
geen aanlegkosten in rekening gebracht 
worden. Dat biedt een groot voordeel 
want daar waar later een aanslui  ng 
gemaakt moet worden komen de extra 
kosten voor rekening voor de aanvrager. 
Deze kosten bedragen ongeveer  € 50,- 
per meter van de erfgrens tot in de 
woning met een minimum van € 250,-

Aanmelden blij   mogelijk bij:
•‘Welcom bij Kivits’ de Bleek 58  Venray 
•Electro Gommans Hoofdstraat 37 Oirlo 
•Glasweb-teamleden
•of via de website:
www.glaswebvenray.nu

Heel Venray
aansluiten


