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Glasvezel in geheel Venray in zicht 
GlaswebVenray: inschrijvingsperiode wordt verlengd 
 
We zijn erg tevreden, we zijn er echter nog niet, aldus voorzitter Martin Houben van de werkgroep 
GlaswebVenray. Het doel van de Dorpsraden (DRO) en Wijkraden (WRO), ondersteund door het 
gemeentebestuur van Venray, is om in geheel Venray glasvezel aan te leggen, vervolgt Martin. Er is 
een Coöperatie opgericht om dit in eigen beheer te realiseren. Om dit mogelijk te maken dient 
minimaal 30 % van alle huisnummers binnen bebouwde komen minimaal  50 % van de huisnummers 
buiten de bebouwde kom zich aan te melden als klant. 
 
De Glasweb-teams verzetten veel werk in de voorlichting aan geïnteresseerden en bij de registratie 
van de aanmeldingen. Zonder deze vrijwilligers hadden we de plannen van GlaswebVenray niet zo 
uitgebreid onder de aandacht van de Venraynaren kunnen brengen, aldus Anita Emonts, 
verantwoordelijk voor de PR en Glasweb-teams. 
In onderstaande plattegrond van Gemeente Venray en Holthees is de huidige stand van 
aanmeldingen weergegeven middels de kleuren groen, geel en grijs. Groen wil zeggen dat 
aanmeldingen boven de 30% respectievelijk 50 % zitten. Geel betekent dat meer dan de helft van de 
gewenste aanmeldingen ontvangen zijn en grijs wil zeggen dat minder dan de helft van de 
noodzakelijke aanmeldingen ontvangen zijn. 
 

 
 
 



De geel gekleurde dorpen hebben nog een zetje en extra tijd nodig om ‘groen’ te worden, aldus 
Anita. In de grijs gekleurde dorpen en in de wijken van Venray dient extra actie ondernomen te 
worden om het percentage  te behalen. De werkgroep zal, samen met het WRO en DRO, hiervoor 
een campagne-plan fase 2 opstarten. Verder verwachten we natuurlijk dat de groen gekleurde 
dorpen nog groener worden. 
 
Op basis van deze positieve ontwikkelingen heeft  het  Stichtingsbestuur GlaswebVenray het besluit 
genomen om de inschrijvingsperiode te verlengen. Het nieuwe peilmoment wordt binnenkort 
bekend gemaakt. Dit betekent dat we een verlengde periode  ingaan voor het aanmelden. De 
Glasweb-teams gaan door en samen proberen we elk dorp en elke wijk groen of groener in te 
kleuren.  
 
Wat opvalt dat veel dorpen zowel buiten als binnen de bebouwde kom het percentage, dus de 
doelstelling gehaald hebben.  Dit is een geweldige prestatie, met de complimenten aan de Glasweb-
teams, aldus Anita. 
 
Zoals gezegd wordt de inschrijvingsperiode verlengd, zodat alle bewoners van dorpen en wijken 
opnieuw de kans krijgen zich aan te melden en zich daarmee te verzekeren van de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in hun woonomgeving. Indien er te weinig aanmeldingen zijn in bepaalde dorpen 
en/of wijken is de kans aanwezig dat de betreffende dorpen – wijken – gebieden geen glasvezel 
krijgen. 
 
We blijven gaan voor 100 % glasvezel in de gemeente Venray, aldus Martin Houben. Het blijft een 
realistisch plan, waarvoor we wat meer tijd moeten uittrekken dan in eerste instantie verwacht. De 
Glasweb-teams hebben enorm veel werk verzet. Dit gaat nog even door.  
Martin heeft alle vertrouwen in heel Venray, omdat velen zich inmiddels realiseren dat deze aanpak 
dé kans is om deze belangrijke voorziening voor heel Venray te realiseren middels de Coöperatie 
GlaswebVenray. Oftewel  van, door en voor Venray .‘Ja, samen kan het’ blijft dan ook de lijfspreuk 
van GlaswebVenray.   
 
Informatie en aanmelden:  www.glaswebvenray.nu   
 
Voor meer info: 
PR:               Anita Emonts       0612060077 
Voorzitter: Martin Houben    0653211287 
 


