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Glasvezel in Ooststellingwerf dichterbij dan ooit!

gavoorglasvezel.nl

Aan de bewoners van

        

Goed nieuws! De glasvezelcampagne in Donkerbroek en Haule  wordt weer hervat! 

Wat betekent dit voor uw aanmelding?
Uw aanmelding bij de telecomaanbieder van uw keuze blijft staan. U gaat uiteraard pas betalen als de 
aansluiting in huis is aangelegd. Heeft u een abonnement bij DELTA of Caiway afgesloten? Dan kunt u 
binnenkort een telefoontje verwachten om uw abonnement nog even door te nemen en om u te informeren 
over de campagne. 

Nieuws
De behoefte aan een snel en stabiel glasvezelnetwerk in Friesland blijft onverminderd groot. Daarom 
heeft DELTA Fiber het belang in de joint venture met De Fryske Mienskip op Glas volledig overgenomen. 
De initiatiefnemers van DFMopGlas blijven wel nauw betrokken en zullen in de organisatie blijven meedenken.
Door deze wijziging komt de eenmalige eigen bijdrage van € 250,- voor de aansluiting en de jaarlijkse 
contributie van € 10,- aan de coöperatie te vervallen en is dus de glasvezelaansluiting gratis! Ook bewoners 
die al eerder hebben ingeschreven hoeven dit niet te betalen. U betaalt dus enkel het abonnement! 

Samen de schouders eronder 
In het vervolg van deze campagne werken wij nauw samen met Plaatselijk Belang Donkerbroek. Zij leggen 
op de website www.donkerbroek.nl uit waarom de aanleg van glasvezel goed is voor Donkerbroek en Haule. 
Inwoners die nu een abonnement afsluiten via de link op deze website ondersteunen daarmee het plaatselijk 
belang met de inrichting van het dorpshuis of de Omnisportverenigingen met € 50,-. Als we in Donkerbroek 
en Haule vóór 12 mei 2021 nog 60 aanmeldingen binnen hebben, kan deze zomer al gestart worden met de 
aanleg en zullen in begin volgend jaar de eerste aansluitingen actief zijn.  Wilt u meehelpen die aanmeldingen 
te halen? Attendeer uw buren, vrienden en/of familie en overtuig ze van de noodzaak en voordelen van 
glasvezel. Sommige inwoners willen graag op weg geholpen worden bij hun keuze voor een abonnement of 
vinden het fi jn om hulp te krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Aangezien u zich al heeft verdiept in 
de telecomaanbieders kunt u hen wellicht een handje helpen. Maar ook de lokale verkopers en wij helpen hen 
uiteraard graag. 

Sectoren Ooststellingwerf
Tijdens de glasvezelcampagne van vorig voorjaar zagen we in een aantal kernen een mooie groei in 
aanmeldingen. We hebben zelfs al in een aantal dorpskernen genoeg aanmeldingen om te kunnen beginnen 
met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Daarom hebben we besloten om Ooststellingwerf op te delen in 
sectoren, zoals ook te zien op bijgevoegde kaart. Door deze verdeling zal het per sector sneller haalbaar zijn 
om de benodigde aanmeldingen te halen. Zoals u kunt zien op de kaart hebben we in de kernen Makkinga, 
Elsloo, Oldeberkoop en Nijeberkoop al voldoende aanmeldingen en zullen we gaan starten met de aanleg.

Huurwoningen
Voor huurwoningen geldt dat de aanleg van een glasvezelaansluiting gratis is, er zal geen huurverhoging 
plaatsvinden naar aanleiding van de aansluiting op het glasvezelnetwerk. U betaalt alleen de 
abonnementskosten.

Samen zorgen we dat Donkerbroek en Haule  met glasvezel klaar is voor de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Directeur DELTA Fiber Netwerk  
Michiel Admiraal    
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