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Geachte heer of mevrouw,
Internet, het is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Overal maken we
gebruik van internet. Helaas is de snelheid van internet in de buitengebieden niet
goed genoeg om nu en zeker in de toekomst mee te kunnen gaan om een
leefbaar en duurzaam buitengebied te kunnen realiseren.
Het Programmabureau Utrecht-West is samen met de gemeenten Woerden,
Oudewater, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Utrecht een inventarisatie aan
het maken van de behoefte aan snel internet in het buitengebied. Hierbij worden
zij ondersteund door DICO Snel Internet Buitengebied. Om snel internet in het
buitengebied mogelijk te maken willen we door middel van een interessepeiling
inventariseren of de behoefte aanwezig is bij de bewoners in het buitengebied.
Hierbij is uw hulp nodig.
Uitnodiging informatieavond
Op woensdag 24 mei 2017 vindt er een informatieavond plaats, waarin we de
mogelijkheden voor snel internet in de buitengebieden willen toelichten en het
hoe en waarom van de interessepeiling.
De locatie is:
Fort de Batterijen,
Overeindseweg 25 a
3439 LP Nieuwegein
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Interessepeiling: laat uw stem horen!
Voorwaarde voor de aanleg van glasvezel is dat 60% van de bewoners van het
buitengebied aangeeft van snel internet gebruik te willen maken. Het
buitengebied omvat de huishoudens en bedrijventerreinen buiten de bebouwde
kom die geen kabelaansluiting hebben. Daarvoor starten wij met een
interessepeiling. Wilt u graag snel internet, dan kunt u dat voor 15 juli aangeven
via www.utrecht-west.snelinternetbuitengebied.nl.
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Waarom snel internet?
Meer dan 90% van de Nederlanders heeft ‘gewoon’ de mogelijkheid om internet
te krijgen over een zeer snelle verbinding: een snelheid van meer dan 30 Mb per
seconde. Nederland is daarmee een van de koplopers in Europa en zelfs de
wereld. Echter, een kleine groep huishoudens en bedrijven in de buitengebie den
is aangewezen op langzaam internet via de telefoonlijn of op dure en beperkte 4G
oplossingen. Naast dat bedrijven afhankelijk zijn van een goede en stabiele
internetverbinding voor hun bedrijfsvoering, is snel en goed werkend internet ook
voor inwoners van belang om mee te gaan in alle ontwikkelingen. De huishoudens
en bedrijven in het buitengebied hebben dus grote behoefte aan snel en
betaalbaar internet.
Moet ik betalen voor deze inschrijving?
Het inschrijven voor de interessepeiling kost u niets.
Snel internet in het buitengebied gaat over de aanleg van glasvezel. Alternatieve
oplossingen zoals 4G of straalzenders zijn helaas geen structurele oplossingen
voor alle bewoners van het buitengebied. Zodra het glasvezel er ligt, gaat u een
vastrecht per maand betalen plus de kosten van uw abonnement. Dit komt neer
op een bedrag vanaf € 62 per maand voor telefonie, televisie en snel internet. Op
de bedrijventerreinen wordt gebruik gemaakt van een standaard MKB-pakket. De
kosten hiervoor zijn vanaf € 80 per maand.
Meer informatie en aanmelden
Ga naar www.utrecht-west.snelinternetbuitengebied.nl voor meer informatie. Op
deze website kunt u zich ook aanmelden voor snel internet. Aanmelden kan tot 15
juli 2017.
Meldt u aan als buurtambassadeur
Wilt u op een andere manier een steentje bijdragen aan dit initiatief? Er zijn nog
veel buurtambassadeurs nodig. Een buurtambassadeur ondersteunt dit initiatief
door in hun eigen gemeenschap de buurtgenoten te informeren en
enthousiasmeren. Wilt u zelf ook snel internet in uw buurt? Meldt u dan aan als
buurtambassadeur via info@snelinternetbuitengebied.nl.
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