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Het gigasnelle glasvezelnetwerk 
voor het buitengebied

Beste bewoner van Landelijk Noord,

Internet speelt een steeds grotere rol in ons leven. Maar juist in het waterrijke gebied waar u woont of 
onderneemt, schort het wel eens aan een betrouwbare en stabiele verbinding. En daar wil GlasDraad 
Landelijk Noord verandering in brengen. Een goed begin van het nieuwe jaar! Wij bieden u en de andere 
huishoudens graag een unieke kans om toegang te krijgen tot het gigasnelle en toekomstbestendige 
glasvezelnetwerk!

Keuze van de Centrale Dorpenraad 
Het afgelopen jaar heeft de Centrale Dorpenraad met meerdere aanbieders gesproken over snel 
internet in Landelijk Noord. In samenspraak met de gemeente is de keuze op GlasDraad gevallen omdat 
zij geen uitzonderingen maken ten aanzien van adressen die wel of niet mee konden doen. Het aanbod 
is met alle betrokkenen afgestemd. 

Klaar voor de toekomst 
Wij zijn GlasDraad Landelijk Noord, een glasvezelpartij met de ambitie om alle adressen in Landelijk 
Noord van glasvezel te voorzien. En dat is hard nodig. Want met glasvezel bent u klaar voor alle 
toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op 
afstand.

GlasDraad Landelijk Noord wil zo snel mogelijk starten met de aanleg van glasvezel. Daarom begint 
GlasDraad medio januari een vraagbundeling. Tijdens deze vraagbundeling kunt u zich aanmelden 
voor glasvezel. Als 18 maart 2019 minimaal 40% van de bewoners een aanmelding heeft ingediend bij 
GlasDraad Landelijk Noord, beginnen we direct met de voorbereidingen op de aanleg. We verwachten 
dan nog voor de zomer te kunnen starten. De meeste bewoners kunnen dan tegen het eind van 2019 
al genieten van hun nieuwe gigasnelle internetverbinding.

Een goed begin van 2019  
Stabiel en snel internet in Landelijk 
Amsterdam-Noord is nu binnen handbereik!

Henk den Hartog (ambassadeur)

“De kans doet zich voor om glasvezel aan te laten 
leggen. Wat mij betreft, is het nu of nooit.”



Paul Dorsten (huisarts)

“De komende jaren worden zogenaamde “e-health” 
toepassingen geïntroduceerd. Een snelwerkend internet 
met de mogelijkheid van intensief dataverkeer is hierbij 
van essentieel belang.”

Mis het 
niet!

Bezoek een informatieavond bij u in de buurt 
Vanzelfsprekend zullen wij u in de komende periode nader informeren over de vraagbundeling.
Zo organiseren we binnenkort bewonersavonden bij u in de buurt. We heten u van harte welkom op 
onderstaande dagen en locaties:

 22 januari  Kerk Durgerdam
 23 januari  Jeugdgebouw Zunderdorp
 28 januari  Wijkgebouw Holysloot
 29 januari   De Beke Ransdorp
 31 januari  Wijkgebouw Schellingwoude 

Ontvangst vanaf 19.30 uur met koffi e en thee, aanvang om 20.00 uur.

Tijdens deze avonden ontvangt u onze glasvezelkrant en informeren we u over het belang van 
glasvezel, alle serviceproviders, de voordelen die de internetverbinding biedt en de planning. 
Mis het niet!

Bent u onze buurtambassadeur?
GlasDraad wil Landelijk Noord voorzien van glasvezel. Maar dat kunnen we niet zonder uw hulp. 
Daarom zoeken wij, samen met de Centrale Dorpenraad, buurtambassadeurs uit de regio, die ons 
helpen dit doel te bereiken. De lokale ambassadeurs worden voorzien van de benodigde informatie en 
hulpmiddelen. Bewoners die geïnteresseerd zijn in het ambassadeurschap kunnen zich aanmelden 
via info@centraledorpenraad.nl. Alle hulp is welkom, want alleen met elkaar kunnen we zorgen dat uw 
unieke stukje Amsterdam klaar is voor de toekomst.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u ons bellen op nummer 0850 645050 of mailen via 
landelijknoord@glasdraad.nl. Wij helpen u graag verder. En neem geregeld een kijkje op onze 
website landelijkamsterdamnoord.nl. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Het glasvezelteam van GlasDraad Landelijk Noord en de Centrale Dorpenraad


