
Na een succesvolle vraagbundeling is het maken van een abonnementskeuze, niet zo moeilijk. Veel details kunnen pas echt beantwoord worden in de laatste fase, de aanleg. Zoals de keuze van uw internetprovider en uw abonnementsvorm.  Wilt u kenbaar maken dat u geïnteresseerd bent in snel internet via glasvezel, vul dan de intentieverklaring in via onze website www.wilookglasvezel.nl/intekenen Het kan ook maar zo gebeuren, dat een ambassadeur uit uw directe omgeving bij u aanbelt, om uw laatste vragen te beantwoorden. Ook bij hem of haar kunt u de intentieverklaring invullen.  Meer informatie vindt u op de website www.wilookglasvezel.nl Heeft u toch vragen die nog niet op de website worden beantwoord, neem dan contact op met uw ambassadeur. 

Eco-Oostermoer Verbindt heeft een aanbod met keuze uit 2 mogelijkheden:  
Optie 1: gratis aansluiting bij afname van minimaal een jaarabonnement voor ongeveer € 50,- per maand incl. btw. Men wordt automatisch lid van de coöperatie, maar heeft beperkt stemrecht 
Optie 2: zelf € 500,- investeren, minimale afname is een jaar-abonnement voor ongeveer € 45,- per maand incl. btw. Men wordt automatisch lid van de coöperatie en heeft stemrecht.    Daarbij heeft men: 
keus uit minimaal 2 aanbieders per dienst in het eerste jaar, daarna bij groei van het aantal deelnemers ook groei van het aantal aanbieders; 
geen andere contracten/verplichtingen naast het eerste jaarabonnement; 
een all-in-one abonnement met een internetsnelheid van min. 100 Mbps download en 100 Mbps upload.  Hoe staat het met  breedband internet voor Borger-Odoorn? 

U bent al eerder geïnformeerd over het initiatief om snel internet te realiseren via de aanleg van glasvezel.   Om te komen tot realisering van een glasvezelnet bleken een aantal verrassende hobbels, genomen te  moeten worden. Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving moet allemaal op één lijn komen. Daarin is inmiddels veel 

geleerd en de stappen tot realisatie zijn veel duidelijker formuleerbaar. Inmiddels heeft ECO-Oostermoer een lening van €200.000 mogen ontvangen voor de aanleg van glasvezel in Eexterzandvoort. Waar staan we nu? 
Een kleine groep nieuwe ini-tiatiefnemers heeft de co-ördinatie voor ECO-Oostermoer op zich genomen voor Borger-Odoorn en richt zich daarbij volledig op de realisatie van snel internet via glasvezel, binnen 12 maanden. 

Waarom zou ik dat willen? 
Bewoners van het buitengebied en de kleine dorpen lopen tegen het probleem aan van traag internet. Het aantal toepassingen via internet neemt snel toe en omdat we daarvan gebruik willen maken belasten we de bestaande netwerken steeds zwaarder. Diensten zoals televisie en telefoon via internet kunnen niet gebruikt worden omdat de bestaande internetaansluiting daar geen mogelijkheid toe biedt. Toekomstige diensten voor de zorg, het onderwijs, toerisme en bedrijvigheid in de regio hebben een snel internet nodig.  Een duurzame oplossing hiervoor is glasvezel-aan-huis en dat wordt nu bij voldoende belangstelling realiseerbaar voor kleine dorpen en afgelegen huizen. 



Stand van zaken 
Belangrijk in het proces van realisatie van snel internet via glasvezel, is dat er voldoende belangstelling is.  Zwaartepunt ligt op adressen, die op dit moment alleen de beschikking hebben over inter-net via koperdraad (we noemen dit de “witte” adressen ).  De gemeente Borger-Odoorn heeft ca. 1500  witte adressen.  Aktieplan 
Vanaf februari tot eind april 2016 zal er in de gemeente Borger-Odoorn via diverse akties gewerkt worden aan het ver-krijgen van intentie-verklaringen voor aanleg glasvezel, de vraagbundeling. U zult in uw dorpskrant, Week In Week Uit of via andere kanalen geïnformeerd worden op welke wijze uw interesse gepeild zal worden. 

En verder? 
Bij voldoende interesse, d.w.z.  minimaal 7 van de 10 “witte” adressen,  is de vraagbundeling succesvol. Dan kan er worden gekozen uit de aangeboden internetabonnementen. Een “all-in-one basispakket” voor marktconforme prijzen, kost zo’n 50 euro per maand. Dit omvat telefoon, tv en snel internet met 100 Mbps down- en 100 Mbps uploadsnelheid.  Ter vergelijking, de huidige, gemiddelde snelheid is op de meeste adressen in het buitengebied niet veel meer dan 5 Mbps download en 1 Mbps uploaden, bij u wellicht iets meer, bij anderen soms zelfs minder. 
Wilt u direct uw interesse voor glasvezel kenbaar maken, meld u dan aan op de website www.wilookglasvezel.nl U laat ons daarmee weten dat u interesse hebt, maar u verbindt zich nog nergens aan. 

Helder, wat krijg ik als ik glasvezel heb? 
 Geen trage e-mail meer met ophalen foto’s Sneller foto’s bekijken van uw (klein)kinderen Sneller op uw vakantiesite of boekingsite Filmpjes afspelen gaat beter Youtube, Facebook, Instagram sneller Betere verbinding met Skype, Hangout, Facetime Met meerdere pc’s en tablets tegelijk internetten 
 Weet u dat u ook televisie kunt kijken via internet en dat u dan uw satellietschotel of digitenne niet meer nodig heeft? Weet u dat u ook kunt bellen via internet? Dat scheelt extra abonnementskosten! 

Tips: 
 Teken nu in en doe straks meteen mee. Zijn de glasvezelgravers voorbij uw huis, en u wilt toch glasvezel, dan moet u er extra geld voor betalen. 
 Uw huis  is meer waard wanneer er glasvezel aanwezig is! 
 Zorg ervoor dat u uw email onderbrengt  bij uw eigen domein of een algemene provider zoals gmail.com, outlook,com, hotmail.com, iCloud.com of me.com zodat u geen problemen krijgt met  het verhuizen van internetaanbieder. 
 In de toekomst komen er nog meer toepassingen via internet waar we nu nog geen weet van hebben! 


