Glasvezel / Breedband op Kraaiven.
Voor een onderneming is het belangrijk dat deze zich steeds ontwikkeld, nieuwe dingen
uitprobeert, creatieve oplossingen bedenkt voor uitdagingen en leert van ervaringen. Zo is het
ook voor ondernemingen belangrijk om trends te volgen, nieuwe behoefte te signaleren en
daaruit nieuwe behoefte te ontarmen. U kent allemaal de uitdrukking “wie rust, roest.
Al geruime tijd hoorde het bestuur van Kraaiven Vitaal geluiden van ondernemers over een hun
trage internetverbinding. Iets wat ondernemers veel tijd en geld kost, los van het ongemak en de
irritatie die dit met zich mee brengt.
De commissie Glasvezel / Breedband heeft dan ook voor u in het afgelopen jaar een uitgebreid
onderzoek gedaan naar glasvezel en een partner welke aan alle uitgangspunten voldeed en het
dienstenpakket zodanig heeft ingericht dat een glasvezelaansluiting voor alle ondernemers
interessant is. Natuurlijk heeft de commissie ook onderzoek gedaan naar de financiële
consequenties Meerdere aanbieders zijn beoordeeld en uiteindelijk is een voorstel uitgewerkt met
twee scenario’s:
1. Aanleg door marktpartij met open netwerk
2. Aanleg in eigen beheer met een open netwerk
Op 12 november jl. vond er een drukbezochte Vitaal Kraaiven bijeenkomst Glasvezel plaats,
waar de meerderheid van de aanwezige ondernemers koos voor het collectief uitrollen van een
Glasvezelnetwerk door een markpartij. Door deze uitslag zijn de specialisten van FiberRevolution
geselecteerd. Bijgaand treft u een uitgebreid informatiepakket aan over dit unieke initiatief om
bedrijventerrein Vitaal Kraaiven te voorzien van een supersnel en straten dekkend
glasvezelnetwerk, Glasnet Kraaiven genaamd. Hiermee kunnen alle ondernemers op Kraaiven in
de toekomst gebruik maken van de vele voordelen van glasvezel. Bent u al in het bezit van een
glasvezelaansluiting, dan loont het toch de moeite om de gegevens te bestuderen en een
vergelijking te laten opstellen.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.glasnetkraaiven.nl. Voor nadere informatie of
aanmelden voor deelname kunt u contact opnemen met Rob Busman op 013-7621012 of via
support@glasnetkraaiven.nl.
Wij zijn ervan overtuigd dat we met zijn allen een nieuwe mijlpaal voor het bedrijventerrein
Kraaiven hebben bereikt, zodra we Glasnet Kraaiven in gebruik nemen. Vanuit het volle
vertrouwen in uw interesse in glasvezel en uw medewerking, willen wij u daarvoor op
voorhand hartelijk danken.
Veel succes met het maken van uw keuze!
Met vriendelijke groet,
Het voltallige bestuur van Kraaiven Vitaal
Gerard Jacobs, Koen van Gils , Sander Scholten, Guus van Es en Harold Clijsen.
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