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“De aanleg van een glasvezelnetwerk in Noord Lelystad
is goed mogelijk met marktconforme tarieven”.
Dat is de belangrijkste conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek wat de Stichting Glasvezel Noord Lelystad
(SGNL) met hulp van de gemeente in december 2017 heeft laten uitvoeren.

GO-beslissing
Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft SGNL
besloten door te zetten en het bedrijfsplan uit te werken.
Daarin zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoeksrapport verwerkt:
• Er wordt gekozen voor een coöperatie als
samenwerkingsvorm voor de aanleg en het in stand
houden van het glasvezelnetwerk;
• Financiering op basis van 75% externe lening en
25% eigen kapitaal;
• Percentage deelnemers aan de coöperatie dient
tenminste 50% te zijn;
• Alle deelnemers nemen een abonnement af;
• Alle ruim 800 woningen worden voorzien van een
glasvezelkabelaansluiting;
• Na de aanleg betalen nieuwe deelnemers extra
kosten;
• Volledige, dan wel zoveel als mogelijk uitbesteding
van werk en verantwoordelijkheden aan de marktpartijen, die de aanleg van het netwerk verzorgen en
de diensten leveren;
• De op te richten coöperatie blijft eigenaar van het
netwerk en de uiteindelijke winst wordt verdeeld
onder de leden.

Wat zijn de kosten?
De abonnementskosten komen uit tussen de 60 en
65 euro, inclusief btw per maand. Dit is een met Ziggo
vergelijkbaar 3-in-1 abonnement, maar dan met een
download en upload snelheid van 200 Mbit. Dit houdt

in dat het delen van foto’s, het versturen van rapporten,
het insturen van huiswerk, werken in de cloud, contacten met zorginstellingen en overheid met hoge snelheid
gaat, ongeacht het aantal (mede)bewoners dat gebruik
maakt van internet.

Hoe kan ik deelnemen aan de coöperatie?
Als de coöperatie eenmaal is opgericht, vragen wij
iedereen in onze wijken om mee te doen.
Via de aanschaf van certificaten kunt u deelnemen aan
de noodzakelijke opbouw van het eigen vermogen van
de coöperatie. Op lange termijn bent u daarmee goedkoper uit omdat de certificaten jaarlijks een aantrekkelijke rente opleveren voordat ze afbetaald worden. U bent
echter niet verplicht tot de aankoop van certificaten.

Wat zijn ook weer de voordelen van
glasvezel?
De internetsnelheid is bijzonder stabiel en hoog. Dit
biedt nieuwe mogelijkheden. Met glasvezelaanleg doet
u een investering waarmee u een duurzame woonomgeving met toegevoegde waarde realiseert, ook
voor de langere termijn.
Het met en voor elkaar realiseren van dit glasvezelnetwerk getuigt van ondernemingszin in onze wijken. Als
het eenmaal voor elkaar is, kunnen we met trots vertellen dat we de enige wijken in Lelystad zijn met een
EIGEN GLASVEZELNETWERK, waarbij WIJ bepalen
welke diensten aangeboden worden.

bespreken. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen
aan het bewonerspanel. Misschien bespreken we
onderwerpen waar u juist verstand van heeft, of waar u
mee kunt helpen.
Aanmelden voor het bewonerspanel kan via mail naar
info@glasvezel-noord-lelystad.nl. Ook andere vragen,
hulpaanbod en suggesties ontvangen wij graag! Of
schiet iemand van de initiatiefgroep aan.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Meer informatie kunt u vinden op:
www.glasvezel-noord-lelystad.nl. Hier staat ook
uitgebreidere informatie over het rapport, de rechtsvorm,
technische informatie, enz.

Hoe blijf ik op de hoogte?
U kunt zich aanmelden op onze nieuwsbrief. U blijft dan
op de hoogte van alle ontwikkelingen. Aanmelden kan
via de rode balk aan de bovenkant van de website
www.glasvezel-noord-lelystad.nl.

Meepraten en op de hoogte zijn?
Meld u aan voor ons bewonerspanel! Het bewonerspanel bestaat uit een enthousiaste groep bewoners die
regelmatig bij elkaar komt om de stand van zaken te
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