Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl

Glasvezel

1 Heb jij een aansluiting op het
glasvezelnetwerk?
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Toelichting
1 Wel een aansluiting maar maak er geen gebruik van
1 We hebben het laten aanleggen omdat ze bezig waren in de straat, maar maken er geen gebruik
van.
1 Mijn ouders
1 Maar die gebruiken we niet.
1 Geen gebruik
1 Gebruik het niet
1 De aansluiting is aangesloten, maak er echter geen gebruik van.
1 Beter tv internet etc
1 Aansluiting is er maar er wordt nog geen gebruik van gemaakt. Reden: er is nog geen enkele
aanbieder die tegen vergelijkbaar tarief het huidige aanbod van de kabel kan aanbieden.
2 Zit op de kabel en dat werkt voor mij voldoende. Om nog sneller alle ellende in de wereld op mijn pc
krijgen zit ik niet te wachten.
2 Woon in het centrum van Horst. Glasvezel wel naar binnen laten brengen maar niet aangesloten.
Ben al jaren zeer tevreden over mijn kabelprovider Ziggo waar een compleet pakket van afneem (TV,
internet en telefoon). Zie geen voordeel in glasvezel. Werk veel vanuit huis en internet van de kabel
is zeer snel. Overigens bestaat het grootste gedeelte van het ziggo netwerk al uit glasvezel en zijn
alleen de huis aansluitingen coax.
2 Woon in buitengebied waar geen kabel ligt
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Wij hebben geen glasvezelnetwerk in onze straat liggen.
Wel de glasvezel in huis, maar ik maak er geen gebruik van. Heb alles nog via de TV kabel.
Omdat ZIGGO er niet op zit
Niet meer
Ligt wel in meterkast maar is niet aangesloten
Is wel aangesloten in meterkast maar maak er (nog) geen gebruik van.
Is hier wel aangelegd, maar we hebben ervoor gekozen om hier niet op aangesloten te zijn.
Ik woon in het buitengebied
Ik heb nog steeds de normale Ziggo aansluiting.....is snel genoeg voor mij.
Ik heb internet via ziggo en volgens de consumentenbond is deze nu nog" even snel als glasvezel"
Ik heb een bedrijf. Ik heb bij verschillende aanbieders navraag gedaan. Bedrijfsmatig is het nog niet
aan te raden of je op het glasvezelnetwerk aan te sluiten (meerdere lijnen, data, e.d.)
IK BEN ZEER TEVREDEN MET ZIGGO
Ik ben bij Ziggo. Maar heb de glasvezelkabel tot in huis liggen.
Er is wel glasvezel naar binnen gebracht. Maar wij maken hier geen gebruik van. Wij zijn tevreden
met de huidige aansluiting van Ziggo
Eerst de kinderziekten eruit dan kunnen we het overwegen
Buitengebied
Althans, de kabel ligt er. Ik heb er (nog) niet voor gekozen want ik vind het aanmerkelijk duurder dan
kabel. Ik ben maar een gewone gebruiker en heb geen behoefte aan de (vermeend) hogere
internetsnelheden.
Alleen de aansluiting, maak er geen gebruik van, geen abonnement
Aansluiting ligt wel binnen
Aangesloten op ziggo. Bevalt goed.
Wel meegeteld met de 30% maar niet aangesloten omdat ik in het buitengebied woon. Nog nooit
zo`n scheve en oneerlijke campagne meegemaakt. Ik was een van de eerste die me aanmeldde maar
werd linea recta naar de zijlijn gestuurd met de mededeling dat ik geen aansluiting krijg Schande
Horst! Al helemaal omdat ik ook nog geen kabelaansluiting heb . Hoe kun je je burgers anno 2014 in
de steek laten!
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1.1 Wat was voor jou de belangrijkste reden
om voor glasvezel te kiezen?
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Aansluiting: ja/ maak er geen gebruik van
Alles werd nu aangesloten.
Ben nog niet aangesloten, het netwerk ligt er wel al
Betere verbinding
Combinatie snelheid/prijs
Concurrentie tussen diverse kabelaanbieders(ziggo niet alleen)
de aansluiting ligt er wel. Ik maak er alleen geen gebruik van.
De druk uit de gemeenschap.
Gebruik het niet
Gratis
Gratis aanleg
Gratis binnen
Heb Ziggo ipv.
Heeft de toekomst
Het is aangelegd, echter ik maak er geen gebruik van.
Het nieuwste, hopelijk ook het beste
Het was beschikbaar
Het werd aangeboden
Het werd gratis aangesloten
HET ZOU SNELLER, GOEDKOPER ZIJN
Hij ligt bij ons alleen binnen
3





































Hij ligt binnen maar niet aangesloten
Hypermodern
Ik heb nooit kabel gehad dus ik had geen andere keus om te internetten
Keuze uit pakketten
Kreeg het gratis, gebruik het echter niet
Maak er geen gebruik van
Meegaan
Met de tijd mee
met de tijd mee gaan
met de tijd meegaan
Mijn huidige woning was aangesloten op glasvezel. Je moet een beetje met je tijd meegaan.
Niet
Niet aangesloten; kan nog altijd
Niet voor gekozen
Nieuwe mogelijkheden in de toekomst
Nu was de aanleg gratis
Omdat glasvezel aangelegd werd, met de tijd mee gaan,
Onze antenne was aan vervanging toe
Oog op de toekomst
Prijs all in one pakket, beschikbaarheid van analoge televisie, voorwaarden tot het krijgen van
glasvezel
Snel, betrouwbaar en meer mogelijkheden naar de toekomst toe
Snelheid en kwaliteit van o.a. TV beelden
Snelle down- EN upload
Sneller drie in een pakket en goedkoper
Toekomst gericht
Toekomstgericht
Toekomstvast
Totaal pakket goedkoper
Vanwege de toekomstige mogelijkheden
Voor de toekomst zal het sneller zijn.
Voorbereid op de toekomst
Voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen
Wel aan laten leggen, maar maak nog gebruik van diensten Ziggo
Werd toen aangeboden gratis te leggen
Woningbouwvereniging wou dat graag
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1.2 Woon je binnen de bebouwde kom?
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Woon binnen de bebouwde kom, maar buiten de grens die regifiber destijds bepaald heeft.
Waarom zouden wij buiten de bebouwde kom anders behandeld moeten worden kwa kosten voor
de aansluiting. Met andere kosten in de gemeente moeten wij ook hetzelfde betalen als in de kern
dan krijgen wij ook geen korting terwijl er voor de kern veel meer geld beschikbaar is kijk maar bv
naar het zout strooien als het glad is dan word er bij ons niet gestrooid en zo zijn er tig dingen op te
noemen.
Er zijn honderden mensen die net buiten de bebouwde kom wonen, die lopen elke keer
voorzieningen mis, eerst met de kabel, nu weer de glasvezel.
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2 Vind je dat glasvezel ook in het buitengebied
moet komen?
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Toelichting
1 Als de dorpen en kernen gebruik kunnen maken van glasvezel kunnen we het buitengebied niet
onthouden tenzij er goede en betaalbare andere systemen zijn.
1 Als de kosten het zelfde zijn als de aansluitingen binnen de bebouwde kom. Iedereen moet de zelfde
rechten hebben.
1 Als er behoefte aan is, Maar dat kunnen die bedrijven toch zelf onderzoeken en inschatten? Als dit
verkapt subsidieverzoek is, dan dus niet. Tenslotte krijg ik ook geen subsidie voor een auto die ik keihard nodig heb of voor een bril of voor zorg...
1 Als er genoeg animo is van de bewoners in t buitengebied zou ik zeggen ja.
1 Als er voldoende deelnemers .
1 Als er zelf voor betaald wordt of een gedeelte van de investering kosten van de aansluitende panden
dus eigen bijdrage
1 Bedrijven en mensen in het buitengebied hebben het eigenlijk harder nodig ivm hun werk
1 Beter ontvangst en veel sneller plus bijna alle wordt digitaal verzonden.
1 Bij de aanleg van de gewone kabel bleef het buitengebied ook al verstoken. Ik ben van mening dat
de gemeente dit had moeten oppakken en bij de aanbesteding ervan ook het buitengebied had
moeten meenemen. Moderne technieken houden niet op bij het kombord van een plaats.
1 Bij de aanleg van glasvezel in de centra had men dit er bij uit moeten houden. Kijk eens hoe
gemeente Venray dat doet. Overigens hadden de gemeenten hier ook samen moeten werken en
hadden daarmee ook sterker gestaan richting glasvezelmaatschappijen.
1 Daar wonende gezinnen wordend benadeeld
1 De keuze moet bij de bewoner liggen, maar hij/zij heeft wel het recht op die keuze.
1 Die mensen moeten zo veel dingen al ext5ra betalen. Dat is niet eerlijk!
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1 Dit ligt aan de kosten, duizenden euro`s voor één aansluiting is te gek voor woorden. (dit kan zeker
goedkoper) Eerst eens beginnen met de industrie terreinen en wijken buiten de bebouwde kom".
Mensen die kilometers buiten de bebouwde kom wonen kunnen misschien beter naar andere
alternatieven zoeken (zoals de aangegeven straalverbinding, internet via het gsm netwerk)"
1 Geen idee, zou moeten afhangen van de bewoners aldaar. Als die het graag willen, dan zou het een
mogelijkheid kunnen zijn.
1 Grote fout van de gemeente om Reggefeber toe te staan alleen de voor hen rendabele aansluitingen
te laten doen. Ze hadden moeten zeggen alles of niks. Wij wonen binnen de bebouwde kom en toch
kregen we geen aansluiting
1 Het is m.h.o.o.de toekomst absoluut van belang dat iedereen glasvezel aansluiting heeft!
1 het moet ook een beetje betaalbaar blijven en de gemeente of overheid zou hiervoor subsidie voor
moeten geven
1 Ieder heeft er recht op.
1 Iedereen die er gebruik van wil maken moet die mogelijkheid geboden worden.
1 Iedereen is gelijk, elke burger behoord het zelfde behandelt te worden.
1 Iedereen moet gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteiten; in ieder geval moet iedereen
dezelfde keuzemogelijkheden hebben ( tenzij je echt in een hutje op de hei gaat wonen)
1 Ik kan me voorstellen, dat de mensen daar glasvezel nodig vinden. In principe hebben ze daar
evenveel recht op als de lui in de bebouwde kom.
1 Ik vind dat iedereen de kans moet hebben om gebruik te kunnen maken van glasvezel
1 Indien daar behoefte aan is
1 Indien de kosten niet te hoog worden en in principe" door de gebruikers worden betaald."
1 Indien het geen extreme extra kosten oplevert.
1 Maar dan zullen we wel weer extra moeten betalen net zoals bij het pers riool .
1 Maar niet dat de kosten op het bordje van de burgers komt die nu reeds glasvezel hebben. Ik had
het slimmer gevonden dat glasvezel in 1x aangelegd zou worden en niet eerst de bebouwde kom en
daarna pas het buitengebied.
1 Maar niet in de zeer afgelegen gebieden
1 Maar niet op kosten van de gemeenschap.
1 Mits betaalbaar en in relatie met hetgeen de mensen in de bebouwde kom hebben betaald
1 Mits eigen bijdrage van de deelnemers
1 Moet wel betaalbaar zijn.
1 Natuurlijk zijn de kosten daar van mede bepalend
1 Nu het binnen gebied het gratis heeft gekregen kun je die lui nu niet toch nog laten meebetalen Het
was stom van de gemeente om het toen niet te zien als sociale voorziening
1 Nu is het internet via de gewone kabel nog goed maar over enkele jaren niet meer. Aan de andere
kant komen er misschien nieuwe ontwikkelingen die glasvezel overbodig maken. dit soort
ontwikkelingen gaan namelijk heel snel.
1 Op dit moment is het voor ons nog niet noodzakelijk maar naar de toekomst misschien wel. Mede
gelet op de ontwikkeling op gebied van thuiszorg.
1 Tuurlijk wat een achterlijke behandeling en benadeling voor mensen in het buitengebied, hier MOET
zo spoedig mogelijk glasvezel aangelegd worden en de kosten hiervoor moeten door iedereen
betaald worden!
1 Veel bewoners van het buitengebied zijn verstoken van zowel kabel en glasvezel. Ook deze mensen
zouden de voordelen moeten hebben van zowel snel internet alsook digitale TV. Het kan toch niet
zo zijn dat anno 2014 mensen nog via een telefoonlijntje moeten internetten en tv kijken. Weet uit
ervaring wat dit voor een frustraties dit oplevert bij deze groep buitengebieders.
1 Waarom zouden alleen mensen in de bebouwde kom hier gebruik van mogen maken!
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Zelf betalen geen algemeen belang
Als daar glasvezel komt moeten de mensen het zelf betalen, ik merk niets van snellere werking.
Dat is een extra kostenpost, die meteen meegenomen had moeten worden
De gebruiker betaald. Naar de toekomst toe vraag ik mij ook af of glasvezel voor het buitengebied
de enige oplossing is.
De verstrekte informatie en met name de betaling is nog te onduidelijk om een mening te kunnen
geven.
Diegene die buiten de bebouwde kom wonen hebben daar bewust voor gekozen. Als ze glasvezel
willen hebben zullen ze dit zelf moeten regelen en niet de gemeenschap voor op laten draaien. Er
zijn alternatieven genoeg.
Dit is een heel dure aanleg en dat blijft toch niet. Over een paar jaar is alles draadloos, gewoon door
de lucht. En weg dure glasvezel.
Er zijn genoeg alternatieven.
er zijn voldoende mogelijkheden tot goed internet, daarvoor is glasvezel niet noodzakelijk.
Geen interesse
Glasvezel heeft geen toegevoegde waarde
Had men destijds gelijktijdig moeten doen. ik heb nu geen interesse meer.
Ik heb in Horst glasvezel gehad en nu heb ik Ziggo via de kabel. Is net zo goed, maar vééél
goedkoper. Dus glasvezel biedt niet de beloofde voordelen. Ik wil niet dat er weer veel kosten
gemaakt worden over de hoofden van de mensen, terwijl essentiële voorzieningen dicht gaan
(zwembad en bibliotheek). Ik beschouw glasvezel meer als een politiek stokpaardje, dan werkelijk
nuttig.
In eerste instantie zijn veel inwoners te afwachtend geweest , bang dat het wat ging kosten. Het
komt er toch wel , was de gedachte , nu moet ik hier alsnog aan mee betalen.
Is in praktijk niet sneller
Kosten afhankelijk.
Kosten zijn te hoog
Ligt er helemaal aan wie voor de zeer dure aanlegkosten moet opdraaien
Mag wel maar op kosten van bewoners zelf. ze hebben de lusten van het buitengebied dus ook de
lasten.
Nu niet meer. Nu valt er niets meer te onderhandelen nu het binnengebied al voorzien is.
Omdat de kosten erg hoog zijn en wie moet dat dan weer betalen ??
Onnodig duur voor die paar aansluitingen die straks meedoen. geld weggooien die de gemeenschap
straks weer op moet brengen.
Te duur. Ik zou dat geld liever gebruiken voor inwoners met een groot financieel probleem
Te kostbaar
Tenzij financieel haalbaar voor beide partijen.
Tenzij gebruikers zelf de meerkosten ten opzichte van de huidige rendabele aangeslotenen willen
betalen
Voor glasvezel zijn ook andere alternatieven, dus ik zie de noodzaak niet meteen.
Voordelen van buiten de kom is veel vrijheid en ruimte. Bewuste keuze. Nadeel is dat er minder
voorzieningen zijn. Zoals Cruiff zei Elk voordeel heb zijn nadeel..""
zelf heb ik al twee jaar ongenoegen met Reggefiber. Door een expert is inmiddels een schade
vastgesteld van ca € 7.000. Alles door toe doen Reggefiber.
Ziggo is ook goed
Als het buitengebied hetzelfde kan ontvangen met of zonder glasvezel dan niet, maar als je met
glasvezel meer kunt ontvangen dan wel.
Als het ons geld gaat kosten zie ik het niet zitten
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Neutraal. Ik vind Ziggo nog altijd prima.
Weet niet, wegens erg duur
Voor circa 3.000 euro kan een woning (in het buitengebied) worden aangesloten op het
glasvezelnetwerk.

3 Wie zou dit bedrag volgens jou moeten
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Aanbieder, gemeente en bewoner evenveel als in de bebouwde kom.
Aanbieder-gemeente en bewoner
Alle 3 de bovenstaande naar een bepaalde verhouding
Alle 3 maar ik vind niet dat de bewoner de dupe mag zijn dat hij/zij in een buitengebeid woont.
Alle 3 van bovenstaande
Alle drie dus glasvezel aanbieder, gemeente en bewoner.
Alle inwoners, ook van binnen de bebouwde kom plus gemeente samen.
Alle partijen
Bewoner + gemeente + glasvezelaanbieder
Bewoner en glasvezelaanbieder
Bewoner, aanbieder en gemeente
Bewoner/gemeente en aanbieder
Bewoners zelf maar ook de glasvezelaanbieder.
Combinatie van gemeente en glasvezel-aanbieder
De aanbieder en de bewoner
De gebruiker zelf (bedrijf/bewoner) en/of de glasvezel aanbieder
De gemeente en de glasvezel-aanbieder
De glasvezel aanbieder en de bewoner
De kosten zouden evenredig verdeeld moeten worden met een max. voor de bewoners in het
buitengebied. Zij maken immers ook deel uit van onze gemeenschap.
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De provincie
Deelnemer - glasvezel aanbieder en gemeente
Degene die dat ook in de bebouwde kom betaald!
Delen door drie
Die gene die het in de kern ook betaald heeft.
Eenzelfde betaling als in de bebouwde kom.
Geen glasvezel
Gemeenr/bewoner/aanbieder
Gemeente , bewoner en glasvezelaanbieder
Gemeente + bewoner + aanbieder
Gemeente bewoner en glasvezel aanbieder
Gemeente en aanbieder
Gemeente en glasvezel aanbieder
Gemeente met glasvezel
Gemeente, bewoner en aanbieder
Gemeente, bewoner en aanbieder
Gemeente, bewoner en aanbieder
Gemeente, glasvezel-aanbieder en bewoner
Gemeente,bewoner,aanbieder
Gemeente/Bewoner/Glasvezelaanbieder
Glasvezel-aanbieder + gemeente
Glasvezel-aanbieder als de bewoner een deel
Glasvezel-aanbieder en de klant
Glasvezel-aanbieder en gemeente ieder 40%, bewoner 20%
Glasvezelaanbieder met de bewoners samen
Glasvezelaanbieder-gemeente-bewoner
Het zelfde al de bewoners binnen de bebouwde kom
Hetzelfde als bij de aansluitingen in het binnengebied. Ik weet niet wie dat heeft betaald,
echter het moet zeker NIET te koste gaan van de bewoners in het binnengebied.
Neutraal
Niemand, want ik vind het onzin.
Ook de burgers in de dorpen hebben het zelf moeten betalen, en je kiest zelf voor je woonstel
met voor- en nadelen.
Op precies dezelfde manier als de bekostiging voor de mensen binnen de bebouwde kom.
Weet nog niet, zie vr.5
Zeker niet de gemeente; aanbieder en aan te sluiten personen
Zowel de glasvezel-aanbieder als de bewoner een deel
Zowel gemeente, bewoners gehele gemeente en glasvezel aanbieders en evt de privincie

Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO en
http://www.TipHorstaandeMaas.nl .
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