
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners 

 

 

 

 

 

 

25 april 2017 Huis ter Heide  

 

 

Geachte leden van de Coöperatie Glasvezel Noord, 

 

 

Aanleg glasvezelnetwerk 

In februari is aannemer BAM gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Er zijn al vele kilome-

ters kabel gelegd in het hele gebied. Als je rondrijdt zie je overal de graafploegen hard aan het werk. 

De aannemer is ook gestart met het onderling verbinden van de POP’s (netwerkring). Hierna wordt 

de netwerkring aangesloten op het ‘landelijke internet’.                       

Tegelijkertijd start ook de aanleg naar de woningen, uiteraard alleen bij diegenen die een abonne-

ment hebben genomen. Het is de bedoeling dat alle kabels volgens de planning in juli/augustus in de 

grond zitten. We verwachten in het najaar ‘licht op de kabel’ te hebben, zodat u gebruik kunt gaan 

maken van snel internet. 

 

Providers 

Er zijn ontwikkelingen betreffende de samenwerking met de door ons geselecteerde providers Plinq 
en Netvisit. Beide providers hebben zich afzonderlijk en om verschillende redenen teruggetrokken. 
Dit hebben de coöperaties Glasvezel Noord en Sterk Midden Drenthe tijdens de wervingscampagne 
niet kunnen voorzien.                 
U hebt bij een van deze providers echter wel een abonnement afgesloten. Dat komt nu automatisch 

te vervallen, u hoeft daarvoor niets te doen. En uiteraard heeft dat voor u geen nadelige financiële 

gevolgen. We betreuren deze ontwikkeling zeer. Uw lidmaatschap van onze coöperatie blijft gehand-

haafd als u straks weer voor een nieuwe provider hebt gekozen. Dit zal op de aanmeldformulieren 

van de providers worden geregeld. De algemene voorwaarden blijven onveranderd. 

 

We hebben onze krachten gebundeld met Sterk Midden Drenthe en bieden u nieuwe providers aan. 
We hebben gehoor gegeven aan uw opmerkingen tijdens de campagnes, namelijk meer keuze uit 
meerdere providers, met marktconforme prijzen en aantrekkelijke pakketten.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
De coöperaties Glasvezel Noord en Sterk Midden Drenthe hebben een overeenkomst getekend met 
de providers Trined, Fiber en Stipte.   
U kunt een kijkje nemen op de websites van deze providers en zien welke pakketten zij aanbieden en 
tegen welke tarieven.  

• Trined   www.trined.nl 

• Fiber  www.fiber.nl  

• Stipte  www.stipte.nl 

Voor specifieke zakelijke oplossingen kunnen we ook de diensten van WeServe nog aanbieden. (zie 
www.weserve.nl).  

• WeServe www.weserve.nl 

Opnieuw aanmelden  

Door u zo snel mogelijk aan te melden bij de nieuwe provider van uw voorkeur blijft u ervan verze-
kerd dat de snelle internetverbinding ook bij u zonder vertraging tot stand komt. U kunt via onze 
website de providers onderling simpel vergelijken en uw keuze bepalen.  
Vanuit onze website kunt u ook ‘doorlinken’ naar de provider van uw keuze en het gewenste abon-
nement direct afsluiten. 
 
Vrijwilligers  

De Coöperatie Glasvezel Noord heeft er in de afgelopen twee jaar alles aan gedaan en doet er nog 

steeds alles aan om u zo snel mogelijk van snel internet te voorzien. Tientallen ambassadeurs en 

vrijwilligers die avond aan avond “de boer opgingen” om u van de noodzaak en voordelen van een 

aansluiting op het glasvezelnetwerk te overtuigen hebben zich geheel belangeloos ingezet. Wij zijn 

hen erg dankbaar voor hun inzet; het ligt niet aan hen dat we nu een switch moeten maken in provi-

ders. 

Vragen  
Wij realiseren ons terdege dat dit voor u een onverwachte en belangrijke wending is. Eén die moge-
lijk vragen kan oproepen. Neemt u daarom gerust contact met ons op.  
 
✓ Bellen naar 06 519 252 06  
✓ Per e-mail info@glasvezelnoord.nl  
✓ Of een bezoek op afspraak aan de Norgervaart 10, te Huis ter Heide.  
✓ Heeft u liever advies aan huis laat het ons weten en wij zoeken naar een passende oplossing.  
✓ U kunt zich eventueel ook wenden tot uw contactpersoon bij u in het dorp. 

Wij hopen u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd en roepen u op om uw keuze voor 
een provider zo snel mogelijk te maken. 
 
 

Namens de Coöperatie Glasvezel Noord, 

 

Alie Hut, directeur 
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