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Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten <info@glasvezelbuitengebied.nl>
woensdag 14 mei 2014 20:54
info@glasvezelbuitengebied.nl
Wel of geen glasvezel

Beste bewoner van het buitengebied,
We vallen met de deur in huis. Wilt u glasvezel?
Als u het antwoord al weet, geef dat aan ons door voor zover u dat nog niet heeft gedaan. Weet u het nog niet, laat
u dan informeren. Hiervoor zijn er de volgende gelegenheden.

Inloopavonden
19:30 – 21:00 uur

Aan huis
26, 27 en 28 mei

Boerenerfmarkt
30 en 31 mei

Dinsdag 20 mei School Hoef
Maandag 26 mei
Verenigingsgebouw
Stenenkamer

Een onafhankelijk adviseur
kan al uw vragen
beantwoorden over
providers en pakketten.

Alle deelnemers aan het
project staan hier om
vragen te beantwoorden.

Zonder voldoende informatie over wat glasvezel te bieden heeft kunt u geen goede afweging maken. Daarom is het
belangrijk dat u zich voldoende informeert. Voor vragen over de aanleg van glasvezel of de coöperatie kunt u
terecht bij de initiatiefgroep of de ambassadeurs. Maar ook op onze website.
We horen van bewoners alleen maar positieve geluiden. Maar helaas hebben we de benodigde 60% nog niet
gehaald. Wilt u meedoen, wacht dan niet meer maar vul de papieren in en lever deze in! Help ons de buurt te vullen
met bordjes aan de weg!
In onze contacten met bewoners merken we steeds vaker dat zij moeite hebben met het kiezen van een provider.
Als initiatiefgroep kunnen wij u daar zelf niet voldoende in adviseren. Reggefiber heeft aangeboden ons daarin te
ondersteunen. Wij bieden u de mogelijkheid een onafhankelijk adviseur bij u thuis uit te nodigen om u de
mogelijkheden voor te leggen. Deze adviseur helpt u het passende pakket van de voor u beste aanbieder te kiezen.
U kunt deze adviseur uitnodigen door te antwoorden op deze mail. Wij willen dan graag uw naam, adres, emailadres
en telefoonnummer weten. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak. Deze afspraak zal gepland worden
in de week van 26 mei.
In de week van 19 mei zullen de ambassadeurs bij bewoners die niet hebben gereageerd of waarvan wij geen
emailadres hebben aanbellen met de vraag of men een afspraak met een adviseur op prijs stelt. De ambassadeur
kan ter plekke een afspraak met een adviseur voor de bewoner inplannen. Alle bewoners die we niet kunnen
bereiken zullen op een willekeurig moment in de week van 26 mei door een adviseur worden bezocht voor een
vrijblijvend advies over providers en hun pakketten.
Ook de gemeente Putten onderkent het belang van glasvezel. Op de website van de gemeente Putten kunt u
daarover een artikel lezen.
Kies in het belang van de leefbaarheid van ons buitengebied maar ook uw eigen bereikbaarheid nu en in de
toekomst voor glasvezel. Uw ingevulde documenten kunt u in de brievenbus doen bij Hogesteeg 25 of
Stenenkamerseweg 26. Of stuur ze naar Postbus 122, 3880 AC in Putten. Zonder ingevulde ledenovereenkomst telt
uw aanmelding helaas niet mee.
Wij horen van u!
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Met vriendelijke groet,
Namens de Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten
Jan van de Kraats en Gert van Winkoop
info@glasvezelbuitengebied.nl
Bezoek ook onze website www.glasvezelbuitengebied.nl

2

