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Glasvezel Someren
De gemeente Someren wil in het buitengebied een glasvezelnetwerk aan laten leggen. Daarvoor zijn
afspraken gemaakt met de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib). De voorbereidingen
voor de lokale glasvezelcampagne zijn inmiddels opgestart. Wanneer de komende maanden minimaal
55 procent van de bewoners in het buitengebied zich aanmeldt gaat Mabib het glasvezelnetwerk
aanleggen.

1. Is uw woning aangesloten op het glasvezelnetwerk?
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Snel internet, weinig storingen beeld t.v. perfect, al met al het bevalt
goed.
Huidige provider levert niet via deze glasvezel
Voldoet niet aan de wensen. Dus weer terug naar upc
Zitten nu bij ziggo. binnen kort de overstap naar XS4all dan wel
glasvezel.
Woon in het buitengebied,
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1.1 “Ik ben tevreden over ons glasvezelnetwerk”
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Nog steeds regelmatig storingen en lage snelheid
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1.2 Waarom heeft u geen aansluiting op het
glasvezelnetwerk?
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De meerwaarde van glasvezel is voor mij niet overtuigend genoeg
Huidige provider levert niet via deze glasvezel
Ik wacht het nog even af
Ik woon als burger in de schoolstraat ,binnen de kom maar ben toen niet aangesloten omdat de
provider reggefiber het niet wilde, de gemeente had hier niets over te zeggen ondanks de grote
mond om iedereen binnen de kom aan te sluiten dit is toen niet gebeurd en ook in de komende
bekabeling heeft de gemeente totaal niets te zeggen wie er aangesloten wordt, in de
schoolstraat zitten een viertal burgers waarvan de gemeente goed weet dat zij toen ook al
binnen de kom vielen moeten zij nu 2000 euro gaan betalen door deze bewuste discreminatie ,
waarom wij wel 2000 en onze medeburgers voor noppes
Ik woon op het industrieterrein
Omdat onze huidige provider geen glasvezel aanbied.
Teveel digitalekastjes nodig voor tv's
Toen ik er kwam wonen was glasvezel nog niet zo betrouwbaar
Woon op ambachtelijk industrieterrein en daar is glasvezel vast recht 151,75 per maand, dus
niet te betalen
Zie toelichting vraag 1
Ziggo zit op de kabel
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Als minimaal 55 procent van de mensen in het buitengebied de woning wil aansluiten op glasvezel
gaat in november de schop in de grond. Bewoners in het buitengebied wordt hiervoor een bijdrage
van 1.815 euro gevraagd.

1.2 Bent u van plan uw woning aan te laten sluiten op het
toekomstige glasvezelnetwerk?
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Je hebt geen keuze eigenlijk als je het nodig hebt. Zeker als men zegt dat ADSL er over
niet al te lang uit gaat.
De de eigenbijdrage staat niiet verhouding met de voordelen. binnen de bebouwde
kom heeft men het gratis dit is niet alle inwoners gelijk behandelen.
Kosten zijn niet reëel. Er zijn/komen zeker goedkopere oplossingen voor het
buitengebied.
Het is erg duur.
Ik mis het nu nog niet en vind de bijdrage wel erg hoog.
Vind de eigenbijdrage belachelijk hoog
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2. Wat is volgens u de belangrijkste reden om voor glasvezel
te kiezen?
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Beeldkwaliteit
Beide bovenstaande antwoorden is van toepassing
Had tot glasvezel mogelijk werd nog anoloog kabel, toen meteen glasvezel digitaal genomen.
Ik ben zeer tevreden over mijn internetprovider die alleen met glasvezel werkt (xs4all.nl). Heeft
alleen een all in pakket via glasvezel.
Klaar voor de toekomst
KPN ondersteunt na 2018 snel internet via de telefoonlijn niet meer
Problemen met snelheid en stabiliteit op vorige verbinding
Voorlopig geen
Was al aanwezig
Werd aangeboden
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De aansluiting in het centrum was destijds voor de burgers gratis. De burger in het buitengebied moet
1.815 euro betalen voor de aansluiting. Bewoners kunnen ook kiezen om eenmalig 250 euro en
maandelijks 15 euro te betalen.

3. “Het is prima dat mensen in het buitengebied
bovenstaande bedragen moeten betalen om aangesloten te
worden op glasvezel”
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In het buitengebied wonen heeft voor- en nadelen dat geldt ook voor het leven in
het binnengebied. In het buitengebied is het aanleggen van glasvezel relatief duur
en daar betaal je voor. In het binnengebied zijn woningen relatief duurder ten
opzichte van het buitengebied mede als gevolg van voorzieningen e.d. (waaronder
aanleg van glasvezel bijv.) De mensen in het binnengebied voelen dit in
aanschafprijs maar ook in de jaarlijkse OZB. Zo kun je nog meer aspecten
benoemen. Daarom ben ik het absoluut eens dat deze mensen voor deze
voorziening moeten betalen. Het zou geheel ten onrechte zijn als dit door de totale
gemeenschap opgebracht moet worden.
Is nog veel te weinig zijn meestal overgesubsidieerde (ex-)boeren die al jarenlang uit
subsidieruiven plukken dus minimaal de kostprijs vragen
Dat moeten wij ook betalen als we mee wilen doen. En hier staan de huizen dicht bij
elkaar. In het buitengebied zijn de kosten veel hoger. Waarom lateen ze het
ambachtelijk industrieterrein niet mee doen?
Is het gevolg van landelijk beleid te privatiseren; in de kom betalen we ook zelf
Lijkt discriminerend, maar als men kiest voor in het buitengebied te wonen, zijn de
kosten van dergelijke voorzieningen nu eenmaal hoger als men daar gebruik van wil
maken.
Maar wel een bedrag dat vergelijkbaar is voor mensen in de kom
Wonen in het buitengebied heeft ook veel voordelen. Vrijheid, mooi wonen, ruimte.
Dat wij daar glasvezel voor in de plaats krijgen is wel eerlijk. Wel vind ik het te
betalen bedrag wel erg hoog.
Het mooiste zou zijn als het buitengebied ook gratis kan worden aangesloten maar
als die mogelijkheid er niet is is dit een goede tweede keuze. Geen goede
internetverbinding in het buitengebied is toch ook niet wat we willen
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Ik vind dat de kosten van aanleg van glasvezel in het buitengebied net als binnen de
bebouwde kom gratis aangelegd moet worden, en dat de glasvezelexploitanten de
aanlegkosten dus voor hun rekening moeten nemen.
In welke verhouding staat dit bedrag t.o.v de bijdrage van de gemeente? 50/50 lijkt
redelijk. Als de bijdrage van de bewoners hoger is, zou ik dit niet redelijk vinden.
Internet hoort al tot de standaard nutsvoorzieningen. Samen met de gemeente
ervoor zorgen dat het alle huishoudens op het platteland klaar zijn voor de
toekomstige digitale ontwikkelingen.
Dit soort voorzieningen zou v.w.b. de aanleg gratis moeten zijn ook voor mensen in
het buitengebied
Ik vind het nog al een groot verschil. Ondanks dat ik wel begrijp dat de afstanden
groter zijn.
Men zou de mensen persoonlijk moeten benaderen en nagaan of deze mensen wel
die financiële mogelijkheden hebben. Dus zeer zorgvuldig met mensen omgaan.
Voor aansluiting in het centrum heeft de gemeente een X bedrag betaald. Hetzelfde
bedrag zou - tenminste- ook betaald kunnen worden voor aansluiting in het
buitengebied.
Waarom wij gratis en hun dit forse bedrag, zij zijn toch net zo goed inwoner van
onze gemeente.
Belachelijk
De burgers in het buitengebied zijn net zoveel inwoner als binnen de bebouwde
kom. Dan had de gemeente na moeten denken voordat ze binnen de bebouwde
kom iedereen gratis aansloten.
Dit is dicremineren op basis van gelijkheid, helaas heeft de gemeente totaal niets te
vertellen wie er aangesloten wordt maar ze staan wel voorop op de fotos , wel een
miljoen weggeven die 17 jaar bewust de regels overtreed nl vd hoogen dan lijkt het
me meer dan normaal om het buitengebied te sponsoren, maar ja die hebben niet
17 jaar alle regels aan hun laars gelapt .foei gemeente
Gelijke monniken gelijke kappen
Gelijke monniken gelijke kappen, iedereen gratis
Gemeente Someren had bij de aanleg van het huidige glasvezelnetwerk moeten
eisen dat de gehele gemeente aangesloten moest worden. Niet alleen de bebouwde
kom.
Het is in het algemeen belang dat eenieder even snel en goed te bereiken is, dus dat
mag de een niet meer gaan kosten dan de ander. Vergelijk het met de
kinderbijslag....daar wordt ook geen verschil gemaakt tussen rijke en arme ouders,
omdat `het volk moet voortbestaan'.
In een digitale tijd zoals nu. Is het glasvezelnetwerk net zo belangrijk geworden als
gas water licht. Waarom wel in de kom en niet in het buitengebied gratis. De reden
is denk ok dat voor de glasvezelmaatschappij het meer loont om om de 10 meter
een huis aan te sluiten. Dan een huis om de 500 meter. Gemeente someren moet
iets voor haar burgers overhebben.
Internet is zo ingeburgerd dat het een basisvoorziening is geworden. De gemeente
moet dit bekostigen zoals in het centrum. Nu ontstaat er tweedeling. De verhouding
in kosten is totaal in disbalans.
Natuurlijk beantwoorden bewoners binnen de kom dit met `mee eens`. Maar 5 jaar
geleden sloot de gemeente Someren een voordelig pact met een aanbieder en
hielden buitengebied uit de deal. En nu mag buitengebied 4x zoveel betalen voor
aansluiting. Graag wens ik hierover netjes geinformeerd te worden!
Niet eerlijk waarom hun wel en wij niet hoeven te betalen
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Op het moment dat de mensen in het centrum gratis glasvezel kregen heeft de
gemeente een grove fout gemaakt, toen was het moment dat de gemeente de
macht had om geheel Someren aan te sluiten tegen zeer geringe kosten (zoniet
gratis) voor elke woning een glasvezel aansluiting omdat men al leverancier wel
over de streep was gekomen als men een voorstel had gekregen van alles
aansluiten of niets aansluiten.
Waarom moeten hun voor iets betalen wat in het dorp gratis is. Daarbij zijn de
voorzieningen daar slechter dan in het dorp. Daarom zou het andersom moeten
zijn. Buitengebied gratis en dorp betalen.
Bedrijf matig zelf betalen particulier gemeente zoals binnen de bebouwde kom
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4. Wie moet de aanleg van het glasvezelnetwerk in het
buitengebied betalen?
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Alle 3 partijen
Combinatie van de drie partijen
De bewoner zelf of samen met de glasvezel - aanbieder. De gemeente in ieder geval niet. Zie
eerdere argument. De kosten voor het relatief aantal weinig mensen is te hoog. Nogmaals wonen
in het buitengebied en binnengebied heeft voor- en nadelen. Dit is toevallig een nadeel voor
inwoners in het buitengebied. Is gerelateerd aan wonen in het buitengebied.
De gemeente en de glasvezel aanbieder
De gemeente moet hier evenveel per woning bijdragen als indertijd in de kom. De rest moeten
de bewoners betalen
De gemeente samen met de glasvezelaanbieder
Degene die het voor het centrum betaalde
Dezelfde instantie(s) die dat ook in het centrum hebben gedaan
Gemeente en aanbieder
Gemeente en glasvezel-aanbieder
Ik weet niet wie de rekening heeft betaald voor de mensen binnen de bebouwde kom. Die zou
dat ook voor zijn rekening moeten nemen.
Niemand. Als de gemeente het aanlegt, krijgt het geld van een provider. In15 jaar is de aanleg
daarmee terugbetaalt. En daardoor kost het de burger niets
Normaal zou ik zeggen dat bewoners of de aanbieders van de glasvezel abonnementen de
aansluitkosten betalen. Nu echter zal de gemeente de uitbreiding moeten betalen.
Providers
Ze hadden bij de mensen in de kom wel iets meer mogen betalen zo dat het voor het
buitengebied iets minder was nu moet je mee doen anders is het niet te betalen of je moet zelf
mogen graven
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4.1 Wat is volgens u een eerlijke verdeling van de kosten voor
de aanleg van glasvezel in het buitengebied?
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

5. “In plaats van nu een glasvezelnetwerk aan te leggen is het
beter om te wachten op nieuwe technieken”
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Binnen 5 jaar is het glasvezelsysteem verouderd en vervangen door nieuwe
draadloze satellietverbindingen en technieken.
Je kunt bij bv tele 2 een obeperkt mobiel internet abbonement afsluiten kosten 25
euro maandelijks opzegbaar, hierbij koop je een router van 7 tientjes , stop sim
kaarje hierin en je hebt je eigen hotspot met zelfs 5 keer de snelheid van adsl
iedereen in huis kan hierop inloggen en klaar ben je. je laat je huidige internet
abonement opzeggen en neemt een nieuw abo met aleen bellen en tv , kosten 35
euro plus 25 voor bv tele2 en je bent voor 6 tientjes klaar , en geen 1800 , zo simpel
is het , laat je niet voor de gek houden. en deze tip is ook nog eens gratis, durf dat
maar eens in jullie blad af te drukken, succes
De technische ontwikkelingen gaan zo snel, Met het nieuwe 5 G is misschien wel
meer mogelijk waar geen dure graafwerkzaamheden voor nodig zijn
Je kunt nu al redelijk stabiel internet krijgen, ook zonder glasvezel. Misschien komt
er een nog beter instrument om dit zonder kabel ook goed te laten verlopen. En
betalen voor de aanleg, dat moet de glasvezelaanbieder maar doen, die verdienen
er toch dik aan....
Profiteer van wat er nu is. Nieuwe technieken kunnen nog lang op zich laten
wachten. Wat je nu krijgt werkt goed.
Enige jaren geleden opties gehoord over mogelijkheden via sateliet. Hoor er niets
meer over. Kan niet inschatten of andere technieken binnen afzienbare tijd
beschikbaar zijn.
Als bewoner in het buitengebied wacht ik al meer dan 15 jaar op alternatief voor het
koper netwerk. Afgelopen jaren maak ik gebruik van een hele dure provider via het
koper netwerk. Daarom maak ik geregeld gebruik van het nog duurdere, snellere
mobiele netwerk.
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Bedrijven en ook veel burgers die in het buitengebied wonen willen nu een goede
internetverbinding dan is het toch niet reeel om te wachten. Vooral ook omdat je
niet weet hoelang je nog moet wachten
Het is een goede techniek. Laat het vooral aan de bewoners over en de aanbieder.
Als ze er samen aan uitkomen vooral aanleggen. Zonder gemeenschapsgeld.
Mee oneens omdat het de vraag is hoelang het nog duurt die nieuwe technieken!
Nieuwe technieken duren nog een hele tijd voordat die overal dekking hebben
Waarschijnlijk duurt dat nog wel even, dat is voor de bewoners van het
buitengebied niet fijn vooral voor kleine bedrijven die daar gevestigd zijn.
Als dezelfde voorwaarden als binnen de bebouwde kom dan snel aanleggen.
Als ze nu niet kunnen aanleggen , komt er nooit iets van terecht.er zal toch ergens
toch wel een goede regeling kunnen treffen via de belasting of de gemeente moet
er ook geld vrij gemaakt kan worden
De mensen in het buitengebied hebben nu al heel lang geen stabiele verbinding
zoals ze dat in het dorp wel hadden dmv kabel, geef hun dus deze voorziening, ze
hebben het nu nodig en hoeven niet nog 10 jaar te wachten.
De slechte kwaliteit van het huidige netwerk remt economische groei en verhindert
de mogelijkheid van thuiswerken
De snelheids mogelijkheden voor glasvezel zijn haast eindeloos zeker ten opzichte
van de huidige koper verbinding(en). Vrijwel onbeperkte up/download tegen
redelijke kosten. Nieuwe ontwikkelingen via mobiel internet 4G of 5G zullen om
hetzefde te bieden veel duurder uitvallen.
Je Kunt bijna niets meer met dat trage internet, denk aan automatisering binnen de
landbouw sector. Je Kunt niet blijven wachten.
Nieuwe technieken laten nog veel te lang wachten.
Schiet nu maar eens op met die glasvezel. Ons bedrijf heeft ontzettend veel last van
de trage koper verbinding. Al was het een zo duur. Liever vandaag als morgen
Het aanleggen van glasvezel in het buitengebied is erg duur. Is het dat werkelijk
waard vraag ik me af.
Hoe lang is het wachten op nieuwe technieken ? Als dit enkele jaren is, dan nu
aanleggen. Het ligt er ook aan wie het betaald.
Ik weet niet voldoende van nieuwe technieken om hier een gefundeerd antwoord
op te kunnen geven
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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