
KRACHTEN
BUNDELEN
Gemeente Mook en Middelaar gaat 
voor onbeperkt supersnel internet



Samen zijn we sterk!
Om glasvezel mogelijk te maken in de gemeente
Mook en Middelaar is het noodzaak om samen de 
schouders eronder te zetten. Alleen als we met z’n al-
len kiezen voor glasvezel is er straks voldoende vraag. 
Pas dan wordt de aanleg van een netwerk voor net-
werkbedrijven interessant én wordt supersnel, onbe-
perkt internet via glasvezel beschikbaar en betaalbaar 
in de kernen én het buitengebied. 

Achterstand
Dus: we moeten met z’n allen de mouwen opstro-
pen. Doen we dat niet, dan missen we een belangrijke 
stap naar de toekomst en komt de gemeente Mook en 
Middelaar op achterstand, bijvoorbeeld ten opzichte van 
het Land van Cuijk of Gennep. We houden dan de ver-
ouderde, dichtslibbende koperen netwerken en komen 
in de problemen als het dataverbruik (internetgebruik) 
verder toeneemt.

Zonder glasvezel heeft
de gemeente Mook en
Middelaar geen toekomst

EEN SAMENLEVING ZONDER INTERNET, KUN 

JIJ HET JE NOG HERINNEREN? JE BENT EEN 

GROOT DEEL VAN DE DAG ONLINE VOOR ZOWEL 

WERK ALS PRIVÉ EN DAT ZAL IN DE TOEKOMST 

ALLEEN NOG MAAR MEER WORDEN. HET IS 
DAAROM VAN GROOT BELANG OM OVERAL 
OVER EEN SUPERSNEL, BETROUWBAAR EN 
ONBEPERKT NETWERK TE BESCHIKKEN. DUS 

GEEN BEPERKT 4 OF 5G, MAAR EEN NETWERK 

VAN GLASVEZEL. BETER IS ER NAMELIJK NIET.  

WORD AMBASSADEUR

Samenwerken in glasvezelteams

Duidelijke taken, duidelijke positie

Waardevol voor samenleving

Plezier en voldoening

Twee trainingen in het voorjaar

Inzetbaar van maart t/m juni

Project eindigt 30 juni 2019



Ambassadeurs cruciaal voor
glasvezel in Mook en Middelaar
Limburg glasvezel is een initiatief met als missie het 
realiseren van een honderd procent gebiedsdekkend 
glasvezelnetwerk in alle kernen en het buitengebied 
van de gemeente Mook en Middelaar, tegen zo laag 
mogelijke tarieven. We doen daarbij om verschillende 
redenen een beroep op ambassadeurs. Ambassadeurs 
staan dicht bij hun dorps- of stadsgenoten, ze hebben 
oog voor de behoefte in hun buurt, ze voelen zich be-
trokken: zij verbinden hun buurt met glasvezel! 

Ambassadeurs kunnen als geen ander hun omgeving 
bewust maken van de noodzaak van glasvezel. Omdat 
iedereen profiteert van de impuls die glasvezel geeft 
op het gebied van leefbaarheid en economie, is het 
zaak iedereen daarvan op de hoogte te brengen. Onze 
ambassadeurs spelen daar een cruciale rol in. 

Ambassa-
deurs
cruciaal voor 
Limburg 
glasvezel

KRACHTEN BUNDELEN

Gemeente Mook en Middelaar is op dit moment niet interessant voor glasvezelbedrijven 

Met hulp van ambassadeurs bundelt Limburg glasvezel de vraag naar glasvezel

Bij voldoende vraag wordt een volledig glasvezelnetwerk wél haalbaar

En wordt een 100% gebiedsdekkend glasvezelnetwerk al in 2019 aangelegd 



De rolverdeling Dit bieden we
Deskundige begeleiding en persoonlijke aandacht
Ambassadeurs worden direct en indirect begeleid door 
professionals, zowel taak- als persoonsgericht. We vin-
den het daarnaast belangrijk dat iemands capaciteiten 
goed aansluiten bij bepaalde taken.

Heldere training
Goed opgeleide ambassadeurs zijn de beste garantie 
voor een goed resultaat. Met meer kennis en vaardig-
heden wordt vrijwilligerswerk ook leuker. We leiden niet 
op tot verkoper, maar willen dat ambassadeurs in staat 
zijn hun buurtgenoten te helpen bij hun keuze voor 
glasvezel.

Inspraak
Van alle ambassadeurs wordt hun mening op prijs ge-
steld. Tijdens de diverse overleggen is alles bespreek-
baar. Suggesties worden altijd behandeld. 

Betrouwbare organisatie
Uiteraard krijg je als ambassadeur je onkosten vergoed. 
Daarnaast ben je tijdens je werk voor Limburg glasve-
zel verzekerd tegen schade. Uiteraard hebben we een 
gedragscode, een klachtenprocedure, beschermen we 
je privacy en zorgen we voor een veilige werkomgeving.

Wat verwachten we?
>   Betrokkenheid
>   Werken volgens onze uitgangspunten
     en doelstellingen
>   De juiste kwaliteiten en vaardigheden
>   1 tot 5 uur in de week beschikbaarheid
>   Aanwezigheid bij introductiebijeenkomsten
>   Deelname aan trainingen

“Wanneer mijn kinderen 
online gamen, dan lukt 
het mij niet meer om be-
standen te versturen. Dat 
soort problemen zijn met 
glasvezel opgelost.”

Nelleke Obbens
(Molenhoek)

“Ik werk in de jachthaven 
van Plasmolen. Alleen al 
voor het toerisme in onze 
gemeente is een snel en 
betrouwbaar netwerk van 
essentieel belang.”

Stan Hoho
(Plasmolen)

“Het is van belang Middelaar aantrek-
kelijk te maken en te houden voor met 
name de jongere generaties. Een toe-
komstbestendig glasvezelnetwerk speelt 
daar een grote rol in.” 

Roland van Tilburg
(Middelaar)



MET GLASVEZEL KUN JE ONBEPERKT EN SUPER-
SNEL INTERNETTEN, INTERACTIEF EN SUPER-HD 
TV KIJKEN, RADIO LUISTEREN EN GOEDKOOP 
TELEFONEREN. SUPERSNEL INTERNET IS NODIG 
VOOR DIGITALE (MANTEL)ZORG, VEILIG WONEN, 
LEREN, WERKEN EN ONTSPANNING. GLASVEZEL 
HEEFT EEN BETERE KWALITEIT EN IS GOEDKOPER. 
MET GLASVEZEL BEN JE KLAAR VOOR DE TOE-
KOMST!

Supersnel 
Wat de maximale capaciteit van het huidige netwerk 
is - en slechts zelden gehaald wordt - is nauwelijks 
een paar procent van wat over tien jaar nodig is. De 
snelheid van de toekomst is voor glasvezel geen enkel 
probleem. De flinterdunne glasdraad transporteert 
gegevens met behulp van licht. Dat biedt ongekende 
en haast onbeperkte mogelijkheden! Om te beginnen: 
nooit meer Skypen met haperingen of bufferen tijdens 
het gamen of Netflixen.

Onbeperkt
Waar veel mensen denken dat het nieuwe mobiele 
5G-netwerk dé internet-oplossing is voor de toekomst, 
hebben ze het mis: daar zitten net zoveel beperkin-
gen aan als aan het huidige kabelnetwerk. 5G wordt 
trager naarmate er meer mensen gebruik van maken.     

Sterker nog: zonder glasvezel komt er géén 5G in onze 
gemeente. En ook niet onbelangrijk: dataverbruik is op 
een glasvezelnetwerk, in tegenstelling tot bij 5G, altijd 
onbeperkt. 

Constante kwaliteit
Een groot probleem van de huidige netwerken is de file 
die ontstaat: hoe meer mensen er gebruik van maken, 
hoe trager het wordt. Hoe verder je je van de wijk-
centrale bevindt, hoe langer je in die file staat. Dat is 
met glasvezel verleden tijd. Het maakt niet uit hoeveel 
mensen er gebruik van maken, glasvezel behoudt in 
alle gevallen zijn ongekende snelheid. Glasvezel is daar-
naast oersterk en zeer betrouwbaar.

Ook snel uploaden
Iets downloaden wil vandaag de dag nog wel lukken, 
maar uploaden is met ‘koper’ vaak een groot probleem. 
Het sturen van gegevens naar internet wordt in de 
toekomst veel belangrijker (denk aan beveiligings-
camera’s, het bedienen van apparatuur op afstand, 
ouderenzorg of beeldbellen met het ziekenhuis) en is 
met glasvezel geen enkel probleem. Uploaden is met 
glasvezel namelijk altijd net zo snel als downloaden.

Voordelen van glasvezel Meer waar voor je geld
Eén ding is zeker: glasvezel biedt meer kwaliteit dan 
het huidige kabelnetwerk. Dat betekent niet dat glas-
vezel ook duurder is. Op het glasvezelnetwerk is geen 
sprake van monopolie, maar zijn juist meer aanbieders 
dan je gewend bent. Dat maakt de prijzen aantrekkelijk 
voor consumenten. Voor evenveel, of zelfs minder dan 
nu krijg je volwaardige pakketten met internet, televisie 
en telefonie. En krijg je de internetsnelheid die je hebt 
besteld. 

Oplossing voor het buitengebied
Traag en onbetrouwbaar internet: het is een grote 
frustratie voor inwoners van het buitengebied van 
de gemeente Mook en Middelaar. Glasvezel is overal 
razendsnel, hoe afgelegen je ook woont. En een vast-
rechtvergoeding kennen we niet. Iedereen glasvezel 
tegen dezelfde voorwaarden. Dat noemen wij het 
solidariteitsprincipe.

Boost voor de hele gemeente
De aanleg van glasvezel betekent een grote impuls voor 
de leefbaarheid en economie in de gemeente Mook 
en Middelaar. Snel internet is cruciaal voor onderwijs 
en maakt het voor bedrijven aantrekkelijker zich hier 
te vestigen. En het gaat de ontvolking tegen: een huis 
met een glasvezel-aansluiting is interessant voor jonge 
gezinnen, waar bijvoorbeeld veel thuis gewerkt wordt. 
Je huis is met een glasvezel-aansluiting makkelijker te 
verkopen, en meer waard. 

“Een supersnel netwerk in deze ge-
meente, dat is toch fantastisch! Als je het 
mij vraagt een kans die we niet zouden 
mogen laten lopen.”

Marc van den Nieuwenhuizen
(Mook)



Hoe werken we?
Samen verbinden we de gemeente Mook en Middelaar 
met glasvezel, dus daarom werken we met glasvezel-
teams: Team Mook, Team Middelaar, Team Molenhoek 
en Team Plasmolen. Elk team bestaat uit een coördina-
tor en een groep ambassadeurs. 

De glasvezelteams gaan aan de slag met vijf verschil-
lende toolkits. Die toolkits zijn kant-en-klare draaiboe-
ken (inclusief materiaal) voor de verschillende taken die 
gedaan mogen worden. Deze taken zijn zeer gevarieerd 
en ingedeeld op basis van tijd. Elke ambassadeur kiest 
een toolkit en kan dus op zijn eigen manier zijn
(belangrijke) steentje bijdragen. 

TOOLKITS
Huis-aan-huis
Rondbrengen van uitnodigingen
en brochures
4 UUR

Inschrijfavond
Organiseren van een (of meerdere)
inschrijfavonden
3 UUR

Informatie-avond
Organiseren van een (of meerdere)
informatie-avonden
5 UUR

Promotieteam
Het uitdelen van folders bij
evenementen in de buurt
VARIABEL

Teamleider
Het coördineren van het
ambassadeursteam bij het uit-
voeren van bovenstaande toolkits
3 UUR PER WEEK

Is uw internet klaar voor de toekomst?
Niet alle internetkabels die in de gemeente liggen zijn 
overal even goed. Daardoor zijn sommige inwoners 
tevreden over hun internet en TV en andere helemaal 
niet. Hebt u klachten? Test de kwaliteit van uw inter-
netverbinding op: limburgglasvezel.nl/toekomstvast.



Meld je dan nu aan als ambassadeur! 
Alleen met supersnel en onbeperkt internet via glas-
vezel is de gemeente Mook en Middelaar klaar voor de 
toekomst. Samen zorgen we voor voldoende vraag en 
verbinden we Mook, Middelaar, Molenhoek en Plas-
molen met het meest snelle internet dat er is. Wil jij 
helpen onze plannen uit te rollen? Meld je dan via onze 
website aan als ambassadeur, of kom naar een van 
onze informatie-avonden!

       www.limburgglasvezel.nl/ambassadeur

Overtuigd?

Eind 6, Swalmen
www.limburgglasvezel.nl
info@limburgglasvezel.nl
facebook.com/limburgglasvezel
twitter.com/limburgglasvezel
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MIDDELAAR
Dinsdag 5 februari, 19:30 - 20:30u
MFC De Koppel, Dorpsstraat 45
MOLENHOEK
Donderdag 7 februari, 19:30 - 20:30u
De Wieken, Esdoornlaan 5
MOOK
Woensdag 13 februari, 19:30 - 20:30u
‘t Môks Café, Groesbeekseweg 3
PLASMOLEN
Vrijdag 15 februari, 19:30 - 20:30u
De Plasmolense hof, Rijksweg 203


