VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dorpsbelangen@hooghalen.nu)

Voortgang Glasvezel
Voor de hele gemeente Midden Drenthe staan we nu op 42.5%. Dit
indrukwekkende resultaat hebben vrijwilligers en besturen van
dorpsverenigingen in een paar maanden samen tot stand gebracht.
Hoe ver zijn we in Hooghalen?
De teller bij ons staat op 42%, een prima resultaat, maar we zijn er nog niet. De
komende weken gaan onze vrijwilligers verder met de deur tot deur actie tot
alle inwoners van Hooghalen gevraagd is om mee te doen.
Tijdens de deur tot deur actie zijn een aantal zaken naar voren gekomen die wij
nader willen toelichten:
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Een glasvezelabonnement is duurder dan het huidige
kabelabonnement.
Voor het startabonnement op de kabel is dat waar
maar een abonnement met 40MB/s down en 4MB/s up
snelheid kan niet vergeleken worden met een
glasvezelabonnementen die minimaal 150 MB/s down
en up snelheid garanderen. Het kabelabonnement dat
enigszins te vergelijken is met 120 Mb/s down en 12
MB/s up kost € 59,95/maand.
In het kabelabonnement zitten meer HD-zenders dan
in de pakketten van de providers op de glasvezel.
HDTV is de nieuwe norm, elk jaar zullen nieuwe HDkanalen aan de bestaande pakketten toegevoegd
worden.
Bepaalde tv-zenders (zoals b.v. Travel) uit het
kabelabonnement zitten niet in de glasvezelpakketten.
Als het glasvezelnetwerk aangelegd wordt bent u
mede-eigenaar en heeft u via de ledenvergadering van
de nog op te richten coöperatie invloed op de
samenstelling van de pakketten.
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Vraag:
Antwoord:

Het emailadres bij de kabelprovider kan niet
meegenomen worden naar de glasvezel.
Dat is waar en of u nu naar de glasvezel gaat of niet.
Door te kiezen voor een webmailadres (hotmail, gmail,
Yahoo, outlook) bent u onafhankelijk geworden van een
provider en kunt u zonder problemen van provider
veranderen.

In het nieuws heeft u de laatste tijd vernomen dat glasvezel een essentiële
factor voor onderwijs, zorg en bedrijfsleven gaat worden. Ook als u al gezegd
hebt niet mee te willen doen aan ons burgerinitiatief vragen wij u alsnog om te
overwegen dat wel te doen in het belang van de leefbaarheid van ons dorp en
buitengebied.
U kunt zich aanmelden via: http://www.sterkmiddendrenthe.nl/aanmelden/
Heeft u nog vragen, neem contact op met:
De vrijwilligers voor Hooghalen,
Wybe Wiekema, Piet Jansen & Hans Boslooper

AED-hulpverlening
Zoals u weet coördineert Dorpsbelangen de AED-hulpverlening. Er zijn 4
hulpverlenersgroepen actief in en rond Hooghalen.
Op het moment is er weer ruimte voor nieuwe hulpverleners die bereid zijn
eerste hulp te verlenen bij een oproep.
Heeft u een diploma voor reanimatie en AED-bediening, dan kunt direct
instappen. Heeft u dit diploma nog niet, dan betaalt Dorpsbelangen deze de
opleiding. Interesse, neem contact op met het secretariaat.
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