
Een glasvezelnetwerk stimuleert leefbaarheid en economie.
Communicatie is een belangrijke verbinding in onze maatschappij. 
Als je niet kunt communiceren krijg je geen verbinding. Verbinden is een eerste 
levensbehoefte. Verbonden met je ouders, verbonden met je kinderen, 
verbonden met vrienden, verbonden met de zorg, verbonden met je werk.
Geen dag zonder verbinding met je omgeving. Tegenwoordig verbinden wij steeds 
meer digitaal. Al deze verbindingen vragen capaciteit. Deze verbindingen moeten ook 
betrouwbaar zijn. 
Betrouwbare verbindingen zorgen voor een veilig leefklimaat. 
Bedrijven kiezen ook voor betrouwbare verbinding.
Een betrouwbare verbinding vergroot de economische mogelijkheden in Venray. 
Meer economie in Venray geeft meer werkgelenheid. Meer werkgelegenheid geeft een 
betere leefbaarheid. 
Wilt u ook gebruik maken van deze verbeterde verbinding en genieten van meer 
Snelheid en Vrijheid? Word dan lid van GlaswebVenray en geniet! 

Snelheid en Vrijheid voor particulier en bedrijf
Het burgerinitiatief GlaswebVenray voorziet niet alleen de particulier van snelheid en 
vrijheid. Ook de bedrijven worden aangesloten. De bedrijventerreinen zullen allen 
mogelijk redundant aangesloten worden. Dit geeft enorm veel betrouwbaarheid en 
veiligheid. Medio november bestaat de mogelijkheid u aan te melden voor het glasvezelnet-
werk. Bij een aansluit- percentage van 30% in de bebouwde kom en 50% buiten de 
bebouwde kom wordt nog voor zomer 2015 begonnen met de aanleg van glasvezel.   

Zorgeloos Overstappen voor particulier en bedrijf
Om zowel particulier als bedrijf te ondersteunen in het zorgeloos overstappen zijn er 
lokale bedrijven die in samenwerking met GlaswebVenray deze ontzorgservice op zich 
nemen. De bedrijven die deze ondersteuning bieden zijn binnenkort terug te vinden op de 
website onder de kop ‘contact’. Zij adviseren en helpen u graag met het wijzigen van uw 
mail-adres tot het trekken van kabels tot het aansluiten van uw apparatuur. Service op 
maat zodat u optimaal kunt genieten van de snelheid en vrijheid die ook aan u geboden 
wordt. 

proef en beleef Venray!
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Glasvezel ook voor U?!

GlaswebVenray hét burgerinitiatief opgezet door DRO&WRO, 
ondersteund door de Gemeente en Provincie, om in de gehele 
gemeente Venray en Holthees een geheel dekkend glasvezelnetwerk aan te 
leggen.

Snelheid en Vrijheid
Ook voor u?!Met glasvezel krijgt iedereen meer 

mogelijkheden = capaciteit.
Glasvezel mogelijk redundant op 
bedrijventerreinen geeft unieke 
betrouwbaarheid.
Glasvezel door en voor Venraynaren 
geeft vertrouwen.
GlaswebVenray staat voor:

Capaciteit en
Betrouwbaarheid

www.Glaswebvenray.nu

Secretariaat GlaswebVenray
Foxtrotstraat 3,  5802 NK  Venray
info@glaswebvenray.nu

Partners
GlaswebVenray wordt positief ondersteund door  instanties & bedrijven.

Ook partner worden?
Mail dan naar info@glaswebvenray.nu

Leven in verbindingDorpsraden & Wijkraden Venray

Horst Venray



Glasvezel ook bij U in de wijk!
Glasvezel is voor de Venrayse wijken van 
levensbelang. Het lijkt met het huidige internet nog best 
aardig te verlopen, als je tenminste niet in de buurt 
woont van een internetslurpend bedrijf of een woning 
waar veel gegamed en gekopieerd wordt via en van het 
net. Dan loopt het allemaal niet meer zo vlot. Ik kan me 
de tijd nog herinneren dat we via de telefoonlijn moesten 
inbellen. Wat een gedoe was dat. Dat wil ik in ieder geval 
niet meer, zo’n gedoe. En ook ik word er niet jonger op. 
Ik merk dat ik steeds meer prettige dingen buitenshuis 
wil doen en steeds meer noodzakelijke dingen, zoals  
         bestellen en het regelen en  
         organiseren van dingen,   
               snel thuis. Dat kan met  
           glasvezel. 
    Het is grenzeloos , 
    én snel. 
    Dat is waar ik voor ga!

    Groetjes, Petra 

Glasvezel ook bij U in het dorp!

Klant of Lid?

Klant:
U neemt wel diensten af bij GlaswebVenray maar heeft geen ledencertificaat. 
U heeft geen zeggenschap en deelt niet mee in de winst.

Lid:
U neemt diensten af en heeft een ledencertificaat. Een ledencertificaat kost eenmalig  
€ 50,=. Hiervoor krijgt u zeggenschap en deelt u mee in de winst.
Elk lid staat voor één stem. Per woning of bedrijf kunt u maximaal 1 ledencertificaat 
kopen. Hierdoor blijven de stemrechten gelijk verdeeld.

 

Wanneer en hoe
aanmelden?

Medio november bestaat de 
mogelijkheid om U aan te 
melden voor GlaswebVenray. 
Hiervoor wordt in Venray een 
informatiepunt geopend. 
Het GlaswebVenray-team gaat 
een toer maken door de wijken 
en dorpen om u te adviseren. 
Personen uit eigen dorp en wijk 
zullen u benaderen.
Aanmelden is ook mogelijk via 
internet. Houd voor de laatste 
informatie de media in de gaten. 

Financiering

Voor het realiseren van een geheel dekkend glasvezelnetwerk voor de gehele gemeente 
Venray en Holthees is ongeveer 25 miljoen euro nodig. Waarvan ongeveer 6 miljoen euro 
aan eigen vermogen ingebracht moet worden. Hoe sparen wij dit samen bij elkaar?
Hiervoor worden de volgende mogelijkheden geboden:
• Ledencertificaat A, ontvangt u wanneer u lid wordt van de coöperatie. Eenmalige      
   bijdrage van € 50,=  Hiervoor krijgt u zeggenschap en deelt u mee in het rendement. 
• Certificaat B, dit zijn certificaten ter waarde van € 100 per stuk. U kunt meerdere   
  certificaten afnemen. Hierover ontvangt u geen winstdeling, wel een interessante    
  rentevergoeding. U heeft met dit certificaat geen zeggenschap.

Heeft u interesse om te investeren in het collectief GlaswebVenray, kom dan 30 oktober 
2014 naar de informatieavond voor investeerders. Wilt u graag meer informatie of wilt u 
zich aanmelden voor deze avond, mail dan naar: info@glaswebvenray.nu

De inhoud van de pakketten en de 
prijzen zullen marktconform zijn. 
Vanaf medio november zijn
de prijzen en pakketten bekend en 
kunt u uw keuze maken. 
Het is mogelijk om met een laag 
instappakket te starten.
Weinig kosten, veel service en 
kwaliteit! 

Voor bedrijven komen er voordelige 
paketten op maat. 

Zo biedt GlaswebVenray voor 
ieder wat wils. 

Het aanbod

Aansluitkosten

U betaalt geen aansluitkosten tot 
moment van aanleg in uw straat.
Later aansluiten is voor eigen 
rekening. Dit geldt voor zowel 
particulier als bedrijf.

Waarom glasvezel...
Als inwoner van één van de kerkdorpen van 
Venray streef ik naar leefbaarheid.  Communicatie-
mogelijkheden zijn enorm aan het groeien.  Alleen 
in de dorpen en het buitengebied blijven die 
ontwikkelingen achter. Dit betekent achterstand op 
sociaal, economisch en medisch vlak; oftewel 
aantasting van leefbaarheid.  Het glasvezelnetwerk 
biedt een snelle en stabiele verbinding met 
voldoende capaciteit om snelgroeiende ontwikke-
lingen in communicatie van….  en naar ….. aan te 
kunnen.  Dit is voor ieder van ons van steeds 
groter belang.  Een glasvezelnetwerk dat Venray 
met alle kerkdorpen verbindt biedt voor iedere 
inwoner van Venray meer leefbaarheid.  kortom  
         het biedt Venray en al haar  
        kerkdorpen er omheen enorm  
        meer perspectief. 

           Dus: Gewoon doen!  

    Theo
    Houdoe!

Als u het wil, komt er in de gehele 
gemeente Venray en Holthees 
glasvezel. Goedkoop bellen, veel 
TV-zenders, snel internet. 
Keuzevrijheid van provider.

Als u het wil!


