Uw ideeën voor Noordeloos op de
dorpsschouw? Vul dan dit formulier in!
Naam
E-mail / Telefoon

Naam

Gaat u voor glasvezel?

Locatie

Dorpsavond

Opmerking / idee

Ja

Naam

16 oktober 2014
Aanvang: 20:00 uur - Dorpshuis

Straat + huisnummer

Nee

PC + Plaats
E-mail

Ik twijfel nog

Uw antwoord verplicht u tot niets.
Wij willen graag een beeld krijgen van de houding ten aanzien van glasvezel in Giessenlanden.

#

Neem deze kaart 16 oktober mee naar de Dorpsavond of mail uw idee naar dorpsberaad.noordeloos@gmail.com.

#

Telefoon

Beste dorpsgenoot,
Vlak voor de vakantie heeft u in
de nieuwsbrief ‘In Noordeloos’ van
het Dorpsberaad al veel kunnen
lezen over actuele onderwerpen
die spelen. Daarin kondigden wij
ook een dorpsavond aan, waarin de
ontwikkelingen op het gebied van
het Noorderhuis en glasvezel zullen
worden toegelicht.
Graag nodigen wij u uit om op
donderdag 16 oktober naar deze
dorpsavond in het dorpshuis te
komen.
We beginnen om 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur
waar u met een kopje koffie of thee
wordt opgewacht.

		Het programma op hoofdlijnen
zal uit de volgende onderdelen
bestaan.
19.30 uur

Zaal open

20.00 uur
		

Welkom en toelichting
op de avond

20.10 uur

Glasvezelnet

20.45 uur

Pauze

Na afloop bestaat er
uiteraard de mogelijkheid
om onder het genot van
een versnapering na te
praten.

Wij hopen u op
16 oktober te
mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,

21.00 uur

Stand van zaken Noorderhuis

21.15 uur 	Overige projecten van het
Dorpsberaad
21.30 uur

Dorpsschouw

22.00 uur

Afsluiting van de avond

Namens het Dorpsberaad:
Thijs Brouwer
Jolanda van Dam
Klazien de Groot
Jan van der Ham
Hans van den Heuvel
Rudolph de Jong
Wil Kortleve
Henk Kuil
Arco Meerkerk

Stichting GiessenlandenNet

Dorpsschouw

‘Hoe zit het nou
precies met glasvezel?’

Help ons Noordeloos nog
beter en mooier te maken

Glasvezel in Giessenlanden: het is nu of nooit. Als we internet, TV en telefoon
klaar willen hebben voor de toekomst, dan is glasvezel een noodzaak.
De huidige koperen kabel is aan het einde van de technische
mogelijkheden en overvol. Glasvezel is snel, solide en kent geen
“Samenwerken
beperkingen. De kosten bij glasvezel zijn vergelijkbaar met de
hoort bij de polder.
huidige aanbieders. Máár, glasvezel in Giessenlanden gaat alleen
door als 51% van de Giessenlanders mee doet. We kunnen het
Vroeger dijken
alleen sámen voor elkaar krijgen.

Eind oktober gaat het Dorpsberaad, samen met een aantal vertegenwoordigers
van de gemeente, een dorpsschouw uitvoeren. Zo’n dorpsschouw is onder andere
bedoeld om te onderzoeken of er verbeteringen voor de bewoners kunnen worden
gerealiseerd. Maar ondanks dat wij als leden van het Dorpsberaad verspreid over
het dorp wonen, weten wij niet alles. We hebben uw hulp hierbij nodig. Graag
zouden wij van u willen horen wat er volgens u in het dorp verbeterd, veranderd, of
opgeknapt zou kunnen worden.

bouwen, nu glasvezel
binnenhalen.”

Stichting GiessenlandenNet nodigt u van harte uit voor de
bijeenkomst in het dorpshuis te Noordeloos op donderdag
16 oktober aanstaande. Tijdens deze informatiebijeenkomst
informeren wij u over glasvezel in Giessenlanden en is er volop
gelegenheid tot het stellen van vragen. In de tussentijd kunt u ook alvast
op www.giessenlandennet.nl kijken voor meer informatie over glasvezel in
Giessenlanden.
Stichting GiessenlandenNet,
Kid Schuijt, Kees Verspui, Gert-Jan Inpijn,
Joop van Montfoort & Marieke Koorevaar

Vul de antwoordkaart
in en neem deze mee
naar de info-avond.

Danny Dwarswaard
(Gieser Wildeman)
woont in HardinxveldGiessendam en heeft
sinds vorig jaar een
glasvezelaansluiting.

In deze flyer zit een formulier waarop u uw ideeën kunt opschrijven.
Deze kunt u dan aan ons geven op de dorpsavond. Mocht het
formuliertje te klein zijn, geen probeem, u mag het ook op een
A4tje zetten. En als u verhinderd bent voor de dorpsavond,
dan kunt u uw idee of opmerking ook doormailen naar
dorpsberaad.noordeloos@gmail.com. U mag hier ook foto’s aan
toevoegen.
We zien uit naar uw belangrijke inbreng!

