Geachte glasvezelinitiatief en/of plaatselijk belang,
Onlangs hebben wij elkaar getroffen bij de presentatie van de plannen van
DFMopGlas en de samenwerking met Kabelnoord.
Wij hebben toen gevraagd of u vertrouwen heeft in de combinatie en of de
plannen aansluiten bij de wensen van u en de inwoners. Uw oordeel daarover
was tot onze vreugde positief.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw instemming op papier zou willen
bevestigen.
Daarmee helpt u Kabelnoord bij het binnenhalen van de opdracht tot
‘verglazing’ van de witte gebieden, omdat de provincie -terecht- veel belang
hecht aan steun en draagvlak van de bestaande initiatieven en plaatselijke
belangen.
Als u Kabelnoord steunt, steunt u tegelijk DFMopGlas, dat naast de witte
gebieden ook de woonhuizen, bedrijventerreinen en recreatieobjecten in de
grijze gebieden van glasvezel wil voorzien.
Hopelijk wilt u bijgaande ondersteuningsbrief invullen, ondertekenen en aan
ons retourneren. Dat kan via de post, maar ook digitaal via een scan of foto.
Het e-mail- en postadres vindt u onderaan deze brief.
Voor vragen mag u altijd bellen of mailen!
namens DFMopGlas,
Anja Rombout
tel. 0653 855 119
Post adres:
DFMopGlas
Skutmakkerspole 2
8542 AJ Terkaple
info@dfmopglas.nl

Jaap Bosma
0653 196 838

Kabelnoord doet mee aan de aanbesteding van de Provincie Fryslân voor de aanleg van
glasvezel naar witte percelen in Fryslân. Mocht de Provincie Fryslân de opdracht gunnen aan
Kabelnoord, dan wil Kabelnoord zo spoedig mogelijk starten met de aanleg van glasvezel
naar witte percelen in de provincie Fryslân.
Om het aanlegproces zo efficiënt mogelijk aan te pakken is de coöperatie DFM op glas
gevraagd om als spreekbuis te fungeren tussen alle bestaande glasvezelinitiatieven in Fryslân
en Kabelnoord.
Steunbetuiging:
U stemt er namens uw lokale glasvezelinitiatief/plaatselijk
belang……………………………………………. mee in dat DFM op glas afspraken maakt met
Kabelnoord over de aanleg van glasvezel naar witte percelen in Fryslân.
De steun wordt ingegeven door de volgende punten:
- Het heeft uw voorkeur, dat de opdracht voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de
provincie Fryslân t.b.v. de witte aansluitingen, door de provincie gegund wordt aan
Kabelnoord.
- Door de krachten van initiatieven in de provincie te bundelen via DFM op glas, wordt de
kans dat de aanleg van glasvezel naar percelen in het witte gebied slaagt, groter.
- Doordat Kabelnoord glasvezel gaat aanleggen in de provincie Fryslân, blijft het geld in eigen
regio.
Wij geven graag onze steun!
Namens het initiatief/plaatselijk belang:
………………………………………………………………………………
Mevr/Dhr.:
………………………………..………………………………………………………………………………..
Plaats:

………………………………..………………………………………………………………………………..

Functie:
………………………………..………………………………………………………………………………..
Handtekening:
………………………………..………………………………………………………………………………..

