
Informatiebijeenkomsten glasvezel 
in het buitengebied van Oldambt

Glasvezel voor de leefbaarheid in het buitengebied!

Plaats Wanneer Waar Corona
capaciteit

Midwolda ma 31 aug Gasterij Smits 50

Finsterwolde di 1 sept Partycentrum Finnewold 50

Bad Nieuweschans wo 2 sept De Akkerschans 45

Nieuwolda do 3 sept ‘t Trefpunt 50

Westerlee di 8 sept Landgoed Westerlee 50

In verband met de Coronamaatregelen is er een maximum aantal plaatsen per 
sessie. Zie boven. Zij die zich aanmelden hebben gegarandeerd een plek. Als er 
meer belangstellenden zijn dan we mogen toelaten, wordt er een extra informa-
tieavond georganiseerd.”

Per avond wordt onder de aanmelders een volle boodschappentas bij de lokale 
supermarkt ter waarde van € 50 verloot. Uw bevestigingsmail meenemen, het is 
ook uw lot.

Corona maatregelen voor informatieavonden:
1. Inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00
2. Toegang voor maximaal aantal bezoekers per sessie(zie boven)
3. Mogelijkheid tot aanmelden / reserveren van gegarandeerde plaatsen
4. Zoveel mogelijk gescheiden looproutes, in- en uitgangen
5. Handen desinfecteren bij binnenkomst
6. 1 ½ meter afstand tussen personen van verschillende huishoudens
7. Goede ventilatie en reiniging

Samen gaan voor glasvezel
Samen klaar voor de toekomst

Glasvezel en nait aans!

Stichting Oldambt Verbindt
www.oldambtverbindt.nl
info@oldambtverbindt.nl



Sinds maart van dit jaar heeft Corona duidelijk gemaakt dat een groot deel van 
onze samenleving in toenemende mate afhankelijk is van snelle en stabiele digitale 
verbindingen. Ook bij de gemeente is tijdens de diverse bijeenkomsten rond bij-
voorbeeld de NPG-middelen of het project ‘Toukomst’ regelmatig aangegeven dat de 
urgentie toe neemt om nu eindelijk glasvezel aan te leggen in het buitengebied. 

De stichting Oldambt Verbindt heeft zich reeds jaren ingezet om  uw wens met 
betrekking tot  een digitale ontsluiting van het buitengebied te realiseren. Dit is vast-
gelegd in hun visie document “Glasvezel en Nait Aans”

Glasvezel in zicht 

Oldambt Verbindt ziet nu 2 partijen die gezamenlijk voornemens zijn om glasve-
zel aan te leggen in de gehele gemeente. Alle bewoners in het buitengebied die dat 
willen, krijgen de gelegenheid om zich in te schrijven voor een glasvezelaansluiting. 
Oldambt Verbindt ziet dat als een zeer positieve ontwikkeling. Na een lange periode 
van praten en plannen, komt nu de tijd van realiseren.

Zo is vanuit de KPN kenbaar gemaakt dat zij in de plaatsen Winschoten  Blauwestad, 
Scheemda, Heiligerlee en Westerlee glasvezel willen aanleggen. En heeft GlasDraad 
B.V. het voornemen om de glasvezel aanleg in alle overige dorpen en het buitenge-
bied van de gemeente Oldambt te realiseren.

Om het Glasdraad project mogelijk te maken is vraagbundeling noodzakelijk. Bij 
50% inschrijvingen worden alle ingeschreven locaties gegarandeerd aangesloten op 
glasvezel. Op het GlasDraad netwerk zijn (minimaal) dezelfde landelijke providers en 
abonnementen beschikbaar als op het KPN-netwerk in Winschoten.. 

Informatieavonden 

Oldambt Verbindt nodigt alle bewoners die wonen in het buitengebied van de ge-
meente Oldambt uit op op 4 avonden met om iedereen de gelegenheid te geven zich 
te informeren over de glasvezelprojecten die nu aan de orde zijn.

Breedband via glasvezel op het platteland 


