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Goed nieuws voor bewoners van de kleine kernen van Westerwolde 
en Stadskanaal! GlasDraad Groningen gaat glasvezel aanleggen. 
Zo kunt u straks ook beschikken over een razendsnelle en 
betrouwbare internetverbinding mét ruime keuze uit verschil-
lende serviceproviders. Als minimaal 50% van de bewoners en 
ondernemers zich vóór 21 juni 2021 inschrijft voor glasvezel, 
kunnen we starten met de aanleg.  

Stabiel internet is broodnodig
Snel en betrouwbaar internet is onmisbaar geworden. Zowel jong 

als oud maakt er dagelijks gebruik van. We zijn online aan het 

winkelen en bankieren, we volgen lessen en besturen apparaten in 

huis. En dat wordt alleen maar meer. Denk aan online vergaderen, 

concerten kijken en � lms streamen. En dat met het hele gezin 

tegelijkertijd. Met glasvezel bent u er helemaal klaar voor. 

Niet meer afhankelijk van beperkt aantal providers
GlasDraad Groningen geeft alle adressen in de kleine kernen van 

Westerwolde & Stadskanaal nu de kans om toegang te krijgen tot 

glasvezel. Met glasvezel heeft u een ruime keuze uit diverse pakketten 

van meerdere en bekende providers. Net als bij uw energieleverancier 

of zorgverzekeraar krijgt u de mogelijkheid om te kijken of de 

provider en het pakket nog bij u passen. Of zoals een bewoner 

ons aangaf; met glasvezel zorgt u ervoor dat er geen monopolie 

ontstaat van één aanbieder!

In deze krant vindt u alle informatie over glasvezel. Als minimaal 

50% van de adressen zich inschrijft, gaat de schop in de grond. 

Dan is glasvezel bij u in de buurt een feit. Glasvezel. Dat levert!

  Altijd stabiel en storingsvrij internet en 

haarscherpe televisie

  Ruime keuze uit verschillende serviceproviders 

en (voordeligere) abonnementen

  Gelijke up- en downloadsnelheid

  Een nog betere verbinding als u al een abonnement 

heeft bij één van onze huidige providers

  Gegarandeerd klaar voor de toekomst 

Snel, toekomstvast en 
betrouwbaar internet

Glasvezel. Dat levert
ook in Westerwolde & Stadskanaal

Waarom glasvezel?

“ Met glasvezel ben
ik klaar voor alle
technische
ontwikkelingen”
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De informatiekrant over het glasvezelnetwerk voor bewoners en bedrijven in de kleine kernen van Westerwolde & Stadskanaal.

GDD157_Glasvezelkrant_v5.indd   1GDD157_Glasvezelkrant_v5.indd   1 02-04-2021   12:1302-04-2021   12:13



2 Glasvezelkrant Westerwolde & Stadskanaalglasdraadgroningen.nl

Als 50% 
zich inschrijft, gaat de schop

in de grond 

Jan de Vries, Hoofd Techniek Radio Westerwolde:

“Ik ben bestuurslid en Hoofd Techniek bij Radio Westerwolde. 
Ik hou me bezig met onder andere studiotechniek, zender-
techniek, ICT en alle in- en externe verbindingen. Goed internet 
is daar een belangrijk onderdeel van. Via internet halen en 
versturen we gegevens en beelden zodat u thuis online mee 
kunt kijken en luisteren met onze programma’s. Het is voor 
ons extreem belangrijk dat we een stabiele en snelle verbinding 
hebben.”

De huidige verbinding is niet stabiel genoeg  
“Ons probleem met de coaxkabel is de beschikbare snelheid en 

stabiliteit. Als we overgaan op een glasvezelnetwerk, dan hebben 

we vrijwel onbegrensde snelheid. Ik werk vaak thuis of in de nacht 

en ik zie de verbinding regelmatig uitvallen. Dan ben ik al mijn 

in- en uitgaande verbindingen kwijt. In het dorp hadden we recent 

een storing, waardoor de meeste mensen anderhalve dag zonder 

televisie en internet zaten. Als ondernemer kan je dan je personeel 

naar huis sturen. En dat kost veel geld. Ik wil de betrouwbaarheid 

van onze verbinding vergroten. Ik wil glasvezel!” 

Overstappen kan kosten besparen 
“Ook wie geen instabiele verbinding ervaart, heeft baat bij 

glasvezel. We hebben momenteel maar ‘keuze’ uit één provider. 

En in het land der blinden, is éénoog koning. Met glasvezel krijgen 

we keus uit verschillende providers. Wie het handig speelt kan 

door overstappen besparen op kosten. Afhankelijk zijn van één 

provider maakt onze kwetsbaarheid heel groot. Ik probeerde me 

al in te schrijven toen het buitengebied van onze regio glasvezel 

kreeg. Omdat we in de kern wonen, bleek dat toen niet te kunnen. 

Nu zal ik de eerste zijn die zich aanmeldt voor glasvezel!” 

“ Ik wil glasvezel omdat ik 
de betrouwbaarheid van de 
verbinding wil vergroten”

Glasvezel: stabiel & 
haarscherp
Glasvezel is een unieke verbinding van u naar uw provider. 

Uw verbinding is niet afhankelijk van de afstand van uw 

woning tot de locatie waar de apparatuur zich bevindt. 

Ieder adres heeft zijn eigen glasvezelkabeltje. U heeft geen 

last meer van digitale piekuren! Glasvezel is boven dien 

ongevoelig voor weersomstandigheden en omgevings-

factoren. Met andere woorden: een storingsvrij, betrouwbaar 

en snel netwerk.  

Toekomst
?

World wide web

E-mail

Digitale fotogra�e

Mobiele telefoon

Google

Online shoppen

Online gaming

1990-2000 2010-2020 toekomst

Social media

Whatsapp

Netix
Livestreams

Cloudopslag

Smart home

Smartwatches

Thuiswerken

Zorg op afstand
Contactloos betalen

Remote car control

Online vergaderen
Online school

Augmented & 
Virtual Reality

2000-2010

Smartphone

Digitale televisie

Internet bankieren

iTunes

Spotify

Hyves

LinkedIn

Youtube

Myspace

Recordaantal Nederlandse huishoudens 
aangesloten op glasvezelnetwerk in 2020

Nederland kreeg er in 2020 een recordaantal nieuwe glasvezel-

aansluitingen bij. In een jaar tijd werden 533.000 huishoudens 

aangesloten op glasvezelnetwerken, blijkt uit gepubliceerde cijfers 

van marktonderzoeker Telecompaper. Inmiddels hebben bijna 

3,7 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting, wat 

gelijkstaat aan ongeveer 46% van alle huizen in Nederland. 

Nederlanders gaan de komende jaren nóg meer gebruik 

maken van internet. We kunnen niet meer zonder 

videobellen, online winkelen, � lms kijken, cloudopslag, 

slimme apparaten en zorg op afstand. De behoefte aan 

capaciteit neemt elk jaar steeds meer toe. En dat is niet gek, 

want we krijgen er steeds meer digitale ontwikkelingen bij. 

Glasvezel. Dat levert
onbeperkte snelheid
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AANSLUITEN 
EERSTE WONINGEN
De aannemer brengt 

de verbinding naar 

uw woning. U kunt 

direct gebruik maken 

van uw verbinding. 

Om gebruik te maken van glasvezel schrijft u zich 

vóór 21 juni 2021 in op glasdraadgroningen.nl. 

Glasvezel is een nieuwe infrastructuur onder de 

grond. Daarvoor moeten we graven in de grond 

en zijn we genoodzaakt om u een bijdrage te 

vragen. Dit heet een vastrechtvergoeding. Deze 

bedraagt € 250,-. Als 50% van de inwoners van 

Westerwolde en Stadskanaal zich aanmeldt, gaat 

de aanleg door. Tijdens de aanleg meldt u zich 

aan bij een serviceprovider naar keuze. Meer 

informatie vindt u op onze website. 

Dé route naar glasvezel

 SCHOP IN DE 
GROND 
Start graafwerk -

zaamheden en 

aanleg netwerk 

in uw straat.

WONINGSCHOUW 
EN ADVIES
Samen met de 

monteur bepaalt u 

waar de aansluiting 

in uw huis komt.

IEDEREEN 
AANGESLOTEN!
U pro� teert van 

gigasnel internet

en haarscherpe 

televisie.

VRAAGBUNDELING
Doe de postcode-

check op de website 

en schrijf u in vóór 

21 juni 2021.

Tot 21 juni Najaar 2021 1e kwartaal 2022 3e kwartaal 2022

PLANNING 
WERKZAAMHEDEN
50% behaald? 

Aanleg gaat door, 

wij starten met de 

voorbereidingen.

Ondernemer Stefan Hansma:

“ We moeten niet blijven hangen in het verleden. 
Glasvezel is de toekomst.”

Kiest u voor 
glasvezel, 
dan kiest u voor 
keuzevrijheid 
Met een glasvezelverbinding bent u niet 
meer afhankelijk van 1 of 2 aanbieders. 
Diverse serviceproviders bieden namelijk 
hun diensten over ons netwerk aan. Dat 
betekent dat u ruime keuze heeft uit 
verschillende pakketten van meerdere en 
bekende providers. Van lage maandkosten 
tot juist een uitgebreid tv-pakket: u kunt 
een pakket kiezen dat het beste bij u past. 
Voldoet het niet meer aan uw wensen? 
Dan heeft u altijd de vrijheid om over te 
stappen wanneer u dat wilt.     

De voordelen van keuzevrijheid:  
  Nooit meer afhankelijk van 1 of 

2 aanbieders

  Altijd een optie die bij u past

  Optimale keuze uit verschillende 

abonnementen en serviceproviders: 

voor elk wat wils

  Met en zonder tv

  Lage en hoge internetsnelheden

 Met en zonder Ziggo Sport

 Met veel of weinig tv-kanalen

1 2 3 4 5

“ Ik kan altijd
kiezen welk 
abonnement
bij mij past”
Glasvezel. Dat levert

keuze

6
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Rens Stokvis, ondernemer en vader van drie kinderen:

“ Glasvezel is echt een
unieke kans!”

“We wonen in het buitengebied van Ter Apel en kregen anderhalf jaar geleden 
glasvezel. Voorheen hadden we een verbinding met ongeveer een paar mb per 
seconde en was het niet mogelijk om te videobellen. Mijn vrouw en ik zijn 
allebei ondernemer en we hebben drie kinderen. Als we geen glasvezel 
hadden gehad, weet ik niet hoe we het afgelopen jaar thuis konden werken. 
Tegenwoordig doen we veel vanuit huis en zijn we de hele dag met z’n allen 
online. Thuiswerken, videobellen, onderwijs, games: het kan gewoon.” 

Nooit meer storingen of haperingen 
“We zijn heel tevreden met glasvezel. 

Er zijn momenten dat we alle vijf in een 

Teams-meeting zitten, iedereen in z’n 

eigen omgeving. En we merken geen 

verschil in sterkte of stabiliteit van de 

verbinding. Door glasvezel hebben we 

de mogelijkheid om meer thuis te 

werken in de toekomst. Alles online 

gaat natuurlijk niet, want persoonlijk 

contact blijft belangrijk. Maar glasvezel 

kan het wél allemaal aan.”

Een pakket dat bij aansluit bij de 
wensen
“Glasvezel heeft voor ons verschil lende 

voordelen. We spelen hiermee in op de 

laatste technieken, want we kunnen 

meegroeien met ontwik kelingen. 

Ook de betrouwbaarheid is extreem 

belangrijk, net als de keuze uit 

verschillende providers. Als de kleine 

kernen in de toekomst glasvezel 

krijgen, hebben wij ook meer keus uit 

verschillende aanbieders. Vergelijk het 

met een energieleverancier: wie het 

levert maakt niet uit. Maar wel wat je 

ermee kan en wat je ervoor betaalt. 

Zo kun je een provider kiezen die echt 

bij je past.”

Goede verbinding verhoogt 
woningwaarde
“Toen we hier tien jaar geleden kwamen 

wonen, speelde internet nog niet zo’n 

belangrijke rol. Als ik nu zou verhuizen 

naar een ander gebied, ga ik onder-

zoeken wat voor netwerk er ligt. 

Het verbaast me niks als er straks op 

Funda ook een glasvezelicoontje bij de 

huisomschrijving staat. Een betrouw-

bare verbinding is onmisbaar 

geworden.”

1 2 43

Inschrijven
na 

21 juni 2021? 

2

Meld u aan
vóór

21 juni 2021 

Sluit tijdens
de aanleg

een glasvezel-
abonnement af

bij een 
serviceprovider

50%
behaald?

Ja, 
ik kies voor 

glasvezel

HOERA!
U krijgt

glasvezel!

U betaalt eenmalig 
€ 250,- 

+ 
abonnementskosten bij
een van de providers*

Dat is mogelijk, 
maar dan wordt het duurder.
U betaalt dan de daadwerkelijke aansluitkosten op
basis van een persoonlijke o�erte (minimaal € 800,-). 
Bovendien loopt u het risico dat we de 50% 
inschrijvingen niet halen. We zullen dan niet
starten met de aanleg. 

Ons aanbod voor uw adres

* U betaalt pas als het netwerk is 

aangelegd en uw huis is aangesloten.

De prijs is incl. btw.

Glasvezel. Dat levert
een betrouwbare verbinding
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online.nl

trined.nl oxxio.nl rapidxs.nl

telfort.nlt-mobile.nl budgetthuis.nlxs4all.nlkpn.nl

solcon.nl

youfone.nl kliksafe.nl

oxxio.nl

youfone.nl

weserve.nl multi�ber.nl �ber.nl stipte.nl

freedom.nl

snlr-glasvezel.nlsnlr-glasvezel.nl

Onze serviceproviders

Demopostcode: 2132 ML 

Huisnummer: 888

glasdraadgroningen.nlGlasvezelkrant Westerwolde & Stadskanaal

Laat u goed informeren
U kunt langskomen bij ons in de winkel, een 
bijeenkomst bezoeken, online avond bijwonen 
of met ons in gesprek aan de keukentafel.

De komende tijd zult u ons veel tegenkomen in de regio. We staan 

onder andere bij sportverenigingen en supermarkten en houden 

informatieavonden en andere events. We beantwoorden dan graag 

al uw vragen over glasvezel. Uiteraard houden we rekening met de 

geldende coronamaatregelen. U ontvangt actuele informatie over 

onze locaties en data per post. Ook kunt u dit terugvinden op onze 

website glasdraadgroningen.nl

In de afgelopen jaren hebben wij al veel woningen en bedrijven in 
Nederland aangesloten op glasvezel. Wist u dat 60% van de bewoners 
in het buitengebied van uw gemeente al gebruikmaakt van glasvezel 
van GlasDraad? Mabin Groningen is net als GlasDraad Groningen ook 
een onderneming van GlasDraad.

Ook het buitengebied krijgt nu keuze uit meer providers
Goed nieuws voor de bewoners in het buitengebied! Ook zij kunnen 

binnenkort kiezen uit de 18 providers. Iedereen die in het buitengebied 

woont en destijds niet gekozen heeft voor glasvezel kan zich uiteraard 

nog steeds aanmelden.

GlasDraad heeft met Mabin 
Groningen het buitengebied al 
aangesloten

De GlasDraadwinkel
Stap binnen bij onze tijdelijke winkel en stel al uw vragen over 

glasvezel. Onze openingstijden en locaties tot en met 21 juni: 

Donderdag 13:00 - 18:00 uur 
De Meet in Bellingwolde 

Vrijdag 13:00 - 20:00 uur
Bibliotheek/RTV Westerwolde - Vlagtwedde

Zaterdag 12:00 - 17:00 uur 
Bibliotheek/RTV Westerwolde - Vlagtwedde 

U staat er misschien niet bij stil, maar het is belangrijk dat u een 

abonnement kunt kiezen dat bij uw persoonlijke situatie past. 

Behoefte aan een zo compleet mogelijk televisieaanbod inclusief 

supersnelle internetverbinding? Of liever een eenvoudiger 

pakket? Wat u ook wil, met Glasvezel heeft u volop keuze. Door 

deze keuzevrijheid kunt u op basis van uw wensen ook eenvoudig 

overstappen naar een van de providers binnen ons aanbod.

Aanmelden bij de providers
Tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk sluit u een abonnement 

af bij een serviceprovider. Dit kan tijdens de hele aanlegperiode in 

2022.

Bekijk alvast uw maandelijkse kosten 
Benieuwd wat u bij welke provider betaalt? Ga naar de website 

van een van de onderstaande providers. Om de glasvezel-

abonnementen en prijzen te bekijken, vult u het onderstaande 

(demo)postcode en huisnummer in. 

Let op: dit is een o�  cieel, bestaand adres in Hoofddorp. 

U kunt hier dus geen diensten op aanvragen.
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GlasDraadwinkels

• De Meet, Bellingwolde (donderdag 13:00 - 18:00 uur) 

•  Bibliotheek/RTV Westerwolde, Vlagtwedde

(vrijdag 13:00 - 20:00 uur en zaterdag 12:00 - 17:00 uur)

 glasdraadgroningen.nl 

 groningen@glasdraad.nl 

 0850 - 479 223 (bereikbaar tussen 9:00 uur en 18:00 uur)

Heeft u vragen over glasvezel voor ons?

GlasDraad Groningen

Volg ons ook op

Interesse in glasvezel? Ga naar onze website glasdraadgroningen.nl

Doe voor 21 juni 2021 de postcodecheck en vul het inschrij� ormulier 

in. U ontvangt een inschrijfbevestiging per e-mail.

Na inschrijving ontvangt u van ons een vlag voor in uw voortuin.

Als 50% van de bewoners en ondernemers zich aanmeldt, gaat de 

aanleg door.

Snelle beslissers maken kans op mooie prijzen! Inschrijvers voor 

24 mei 2021 pro� teren van onze Vroege Vogel actie.

Sluit later een glasvezelabonnement af bij een van onze 

serviceproviders. Dit kan tijdens de aanlegperiode. We houden u 

op de hoogte wanneer dit kan. 

Pieter Huttinga, Voorzitter Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen: 

“Met de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen proberen we zoveel mogelijk de 
inwoners van Veelerveen en directe omgeving op de hoogte te brengen van mogelijkheden 
die zich voordoen. Glasvezel is een kans om ons voor te bereiden op de toekomst. We hebben 
gesprekken gevoerd met partijen en mensen die hier de nodige kennis over hebben. Als 
vereniging juichen we de aanleg van glasvezel toe, omdat we mooie kansen zien voor onze regio.” 

De huidige verbinding kan het gebruik niet 
goed aan 
“De afgelopen tijd zijn we veel meer digitaal gaan 

doen: thuiswerken, vergaderen, streamings-

diensten gebruiken en consulten met huisartsen 

en specialisten van het ziekenhuis. Maar ook 

overheidsinstellingen en banken vragen ons 

steeds meer online te doen. Daarvoor is een 

stabiele en snelle verbinding noodzakelijk. Ik 

heb jonge gezinnen gesproken waarvan drie 

kinderen tegelijkertijd digitaal onderwijs volgen. 

Of ondernemers die vol goede moed starten met 

een bedrijf vanuit huis. Met onze huidige 

verbinding is dat niet goed te doen. En dat 

terwijl digitalisering een steeds belangrijkere 

rol aanneemt; het is niet te stoppen. Hoewel de 

overheid verzuimt hulp te bieden aan mensen 

die de �nanciële middelen en kennis hiervoor 

niet hebben, is het nu wel tijd om met z’n allen 

vooruit te kijken.”  

Glasvezel verhoogt kansen voor het dorp  
“Ons huidige netwerk is niet stabiel. We merken 

echt van de ene op de andere dag een hoop 

verschil. Verschil in bereikbaarheid, snelheid en 

stabiliteit. Met een glasvezelverbinding hebben 

we daar geen last meer van. Bovendien komt die 

nieuwe verbinding indirect ten goede aan de 

economie in de regio. Een glasvezelnetwerk zal 

de geprognosticeerde krimp verkleinen. Jonge 

gezinnen kunnen meer vanuit huis doen en dus 

in de regio blijven wonen. Het geeft daarnaast 

betere mogelijkheden voor bedrijven. Ik hoop 

dat iedereen inziet hoe belangrijk een glasvezel-

netwerk is voor de regio.” 

Alles wat u wil weten over inschrijven

Heeft u hulp nodig bij uw inschrijving? Bel ons op 0850 - 479 223, stuur een berichtje naar groningen@glasdraad.nl of bezoek onze winkel.

glasdraadgroningen.nl Glasvezelkrant Westerwolde & Stadskanaal

Snelle beslissers maken 
kans op mooie prijzen!

Inschrijvers voor 24 mei 2021 
pro� teren van onze Vroege Vogel 
actie. Denk aan een gratis 
glasvezelaansluiting, een Sonos 
One player of een straat-BBQ. U 
leest er meer over op onze website.

Glasvezel. Dat levert
kansen voor onze regio

“ We moeten naar
de toekomst kijken”  

Slim wies mit glasvezel! 

GDD157_Glasvezelkrant_v5.indd   6GDD157_Glasvezelkrant_v5.indd   6 02-04-2021   12:1302-04-2021   12:13


