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Glasvezel
De gemeente wil in het buitengebied een glasvezelnetwerk aan laten leggen. Daarvoor zijn afspraken
gemaakt met de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib). De voorbereidingen voor de
lokale glasvezelcampagne zijn inmiddels opgestart. Wanneer de komende maanden minimaal 55
procent van de bewoners in het buitengebied zich aanmeldt gaat Mabib het glasvezelnetwerk
aanleggen.

1. Is uw woning aangesloten op het glasvezelnetwerk?
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Goed
Tot aan de voordeur, binnenshuis is alles toch nog analoog.
(nog) geen behoefte aan
Ben klant van Ziggo en zij verzorgen geen glasvezelaansluiting
Ga binnenkort wel gebruik maken van glasvezel.
Heb ziggo en ben tevreden
Ik maak al jarenlang gebruik van de kabel, en dat tot volle tevredenheid. Het
was/is voor mij daarom geen reden om de overstap te maken naar glasvezel.
Omdat tv kwaliteit minder is
Pas in begin stadium wacht liever nog een jaartje
Wonen in het buitengebied
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1.1 “Ik ben tevreden over ons glasvezelnetwerk”
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We kunnen niet meer gelijktijdig radio en TV gebruiken.
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1.2 Waarom heeft u geen aansluiting op het
glasvezelnetwerk?
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Abbo is te duur
De glasvezel kon bij mij niet binnen
Geen belangstelling toen het werd aangelegd
Geen kabel zorgcentrum de lisse
Glazvezel krijgt men bij ons niet werkend
Heb ik wel
Ik ben er niet zo mee bezig
Ik ben wel aangesloten zie 1 2e o
Ik woon in de bebouwde kom enaar onze straat Stegen is niet meegenomen voor de aanleg
glasvezel omdat we buiten de bebouwde kom komen volgens de gemeente.
Is er gewoon niet van gekomen. Gemakzucht.
Mijn provider zegt dat er geen glasvezel beschikbaar is op mijn adres, terwijl ziggo en kpn dat
wel doen (onle) raar is dat beide buren die keuze wel hebben.
Niet het juiste pakket
Oude verbinding werkt ook goed dus waarom zou ik meer betalen. Bovendien veel verlies
snelheid met wifi.
Tv kwaliteit is bij ziggo beter
Via upc
Wij redden ons prima met ns tel draadje
Zie vraag 1
Ziggo werkt ook goed
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Als minimaal 55 procent van de mensen in het buitengebied de woning wil aansluiten op glasvezel
gaat in november de schop in de grond. Bewoners in het buitengebied wordt hiervoor een bijdrage
van 1.815 euro gevraagd.

1.3 Bent u van plan uw woning aan te laten sluiten op het
toekomstige glasvezelnetwerk?
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Belangrijk dat we goed internet krijgen want nu is het maar la la
Wil heel graag glasvezel, want kan mijn werk amper uitvoeren in buitengebied
vanwege zeer traag internet. Maar vind het ongehoord dat mensen in buiten
moeten betalen en mensen in Asten niet. Buitengebied is altijd de dupe. We betalen
ook gewoon belasting, maar voorzieningen zijn slecht!
Ik ga geen 1.815 euro betalen
Omdat er goedkoper alternatieven komen.
De prijs voor de aansluiting op glasvezel is erg hoog terwijl in de kom het netwerk
gratis is.
Ik vind het te duur
Is wel duur!!!!!!
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2. Wat is volgens u de belangrijkste reden om voor glasvezel
te kiezen?
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Als je graag wilt dat alles over je via het internet der dingen doorgestuurd word
Combi a en b
Dat ik ook andere providers kan kiezen, en niet afhankelijk ben van Ziggo
Er is geen enkele reden voor te bedenken, totaal overbodig
Geen andere optie
Geen interesse
Geen inteterse
Ik dacht beter, blijkt niet zo
Ik kies daar vooralsnog niet voor
Indien ik meer klachten ktijg met mn huidige provider
Kan geen meerwaarde bedenken
Kies er niet voor, teveel opgedrongen
Klaar voor de toekomst
Maakt weinig verschil uit
Sneller en voorlopig nog goedkoper.
Te duur
Tv-gebruiksmogelijkheden zijn verbeterd
Was standaard bij mijn abonnement van KPN
Werd toen kosteloos aangelegd

5

De aansluiting in het centrum was destijds voor de burgers gratis. De burger in het buitengebied moet
1.815 euro betalen voor de aansluiting. Bewoners kunnen ook kiezen om eenmalig 250 euro en
maandelijks 15 euro te betalen.

3. “Het is prima dat mensen in het buitengebied
bovenstaande bedragen moeten betalen om aangesloten te
worden op glasvezel”
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Omdat de kosten in het buitengebed hoger zijn dan in het dorp. Mag van mij ook de
meer kosten zijn.
In buitengebied wonen heeft z`n voor- en nadelen. De aanlegkosten zijn in het
buitengebied ook duurder.
Als je stelt dat het prima is dat de mensen in het centrum niet hoeven te betalen
vind ik bovengenoemde stelling te contrasterend, derhalve niet goed. Op het eerste
gedeelte antwoord ook iedereen met ja die in het centrum wonen. Je krijgt geen
goed beeld indeze.
Dit heeft niets met overheid te maken maar met het bedrijfsleven. Als het bedrijf
het gratis wil doen is het ook oke. In het buitengebied werken veel Polen, diverse
malen problemen gehad met dronken Polen, mij wordt hierover ook niets gevraagd
of ik het hiermee eens ben.
Het is een eigen keuze om in het buitengebied ver van voorzieningen te wonen.
Echter valt onder voorzieningen ook dit soort zaken. Dit kan dus ook gelden voor
bewoners die net achter het bordje bebouwde kom woont. De vraag is dus betaal je
samen alles of per bewoner de kosten bekijken. Hoe geïsoleerde je woont hoe
hoger je eigen aandeel is.
Het voelt niet echt goed, dat wij zoveel meer moeten betalen als binnen de
bebouwde kom.
Dwz dat er 2 soorten burgers zijn in Asten
Het moet voor iedereen hetzelfde zijn en geen onderscheid maken tussen centrum
en buitengebied.
Iedereen heeft recht erop
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Ik vindt dat de buitengebied dit ook moet krijgen, want waarschijnlijk is het
binnenkort geen buitengebied meer. Naarmate de gemeente Asten meer huizen
bijbouwt hoe groter het wordt. Hoe groter hoe meer plaatsen volgebouwd worden,
kortom de buitengebieden bestaan niet dit hoort bij de dorp zolang het binnen de
gemeente grens staat.
Verschil met burgers centrum is te groot
Waarom moeten zij wel betalen wij in de kern niet, dat is discriminatie
Antwoord zie vraag 2
Dat zou uiterst oneerlijk zijn, als zij wel moeten betalen en de mensen die in de
bebouwde kom wonen hebben niet hoeven te betalen.
De Onroerend Zaakbelasting voor woningen in het buitengebied zijn gemiddeld
hoger dan voor woningen binnen de bebouwde kom. Daardoor dragen de
bewoners van het buitengebied relatief gezien al meer bij aan de gemeentelijke
heffingen. Daar bovenop komt dat ze ook nog eens meer moeten betalen voor
glasvezel, een voorziening die ook voor mensen in het buitengebied hard nodig is.
De overheid wilt dit, niet iedereen. Het is raar dat de mensen in t centum niets
hoeven te betalen en mensen in t buiten gebied wel!!!
Dit omdat we binnen de bebouwde kom woonachtig zijn graag reactie van jullie in
de publicaties
Elke burger moet hetzelfde behandeld worden.
Gelijkheid voor iedereen, ze zouden ook alles op een hoop kunnen gooien en dan
iedereen een beetje betalen, dan is het voor niemand veel en draagt men allen bij.
Het was beter om in het komgebied de inwoners mee te laten betalen zodat er voor
een schappelijk bedrag ook het buitengebied aangesloten kan worden. De
kominwoners genieten bv ook van een aantrekkelijk buitengebied dat vooral door
de agrariers en mensen in het buitengebied in stand wordt gehouden.
Hier wordt de rechtsgelijkheid zwaar onrecht aangedaan. De burgers in het centrum
gratis, de burger in het buitengebied mag de volle mep betalen. Of de gemeente
springt bij (wat financieel waarschijnlijk niet haalbaar is) of de kosten worden naar
rato verdeeld over alle gebruikers.
Hoewel de kosten hoger zijn, zijn dit net zo goed je inwoners. Die worden al op veel
vlakken benadeeld in kosten
Wat is het verschil tussen burgers in het dorp en het buitengebied? Geld?
We zijn allemaal inwoners van Asten,ook al woon je toevallig in het buitengebied.
volgende keer beter deze inwoners ook betrekken bij vergelijkbare projecten,en
niet achteraf deze inwoners een grote rekening laten betalen.
Wij wonen in het centrum, maar ook voor mensen in het buiten gebied zou dit een
gratis service moeten zijn. Dan hadden ze toendertijd bij ons ook geld moeten
vragen zodat de kosten eerlijk werden over iedereen!
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4. Wie moet de aanleg van het glasvezelnetwerk in het
buitengebied betalen?
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Aanvankelijk bij de aanleg in het centrum dit mee moeten nemen in de onderhandelingen
Alle drie de partijen, maar de bewoners het kleinste deel
De gemeente zou voor woningen in het buitengebied een verhoging van de WOZ waarde
kunnen toepassen als de woning is aangesloten op het netwerk
De glasvezel-aanbieder en de bewoner. Gemeentes moeten zo'n dingen gewoon niet doen, wel
facilitair meewerken (vergunningen e.d.)
Degene die baat heeft bij informatievergaring
Destijds heeft wethouder Huismans gezegd : als we aansluiten, dan zowel de bebouwde kom
als het buiten gebied. Dus: alle bewoners van Asten betalen samen.
Dezelfde die het in de kom heeft betaald
Dezelfde partij die de aansluiting voor de andere burgers heeft betaald
Diegene(n) die ook de aanleg in de bebouwde kom hebben betaald
Dit ligt aan de opzet. Of de gemeente of de glasvezelaanbieder
Gemeente bewoner aanbieder
Gemeente en alle inwoners van Asten
Gemeente en glasvezel-aanbieder
Gemeente, aanbieder en bewoner
Gemeente, bewoner en aanbieder samen
Gemeente, bewoner en glasvezel-aanbieder
Glasvezelaanbieder en bewoner (profijtbeginsel)
Maatwerk per situatie. Er zijn grote verschillen in 'huisdichtheid' in het buitengebied.
Afhankelijk van onderlinge afstanden tussen de huizen een kostenplaatje maken.
Net als in het dorp.
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4.1 Wat is volgens u een eerlijke verdeling van de kosten voor
de aanleg van glasvezel in het buitengebied?
60%

(n=112)

53%

50%
40%
30%

30%

20%

13%

10%
1%

4%

0%
75 procent gemeente 50 procent gemeente 25 procent gemeente
/ 25 procent bewoner / 50 procent bewoner / 75 procent bewoner
die wordt
die wordt
die wordt
aangesloten
aangesloten
aangesloten

Anders

Weet niet

Anders namelijk:


Samen met de kom iedereen een beetje betalen

9

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

5. “In plaats van nu een glasvezelnetwerk aan te leggen is het
beter om te wachten op nieuwe technieken”
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Er zijn al nieuwe technieken die als vervanger van de glasvezel dient en ook nog
goedkoper waar ik voor ga kiezen.
Glasvezel is totaal overbodig alleen heeft de politiek dat niet in de gaten.
Waarom zou via de gemeente de burger in de bebouwde kom naast zijn eigen
aansluiting ook nog eens voor de aansluiting van bewoners van het buitengebied
moeten betalen. Aanleg in het buitengebied is nu eenmaal duurder, maar wonen in
het buitengebied heeft ook vele voordelen zoals ruimte, privacy, schone lucht en
natuur.
De techniek gaat zo snel over een paar jaar gaat alles wireless, dat zie je nu al overal
om je heen.
DRAADLOZE INTERNETVERBINDING KAN VERDER ONTWIKKELD WORDEN EN IS
gOEDKOPER.
Zorg voor een goede bereikbaarheid met 4G of 5G. Dit zal waarschijnlijk de
toekomst worden
Afhankelijk van hoe lang dit duurt. Je beroep uitoefenen in buitengebied is haast
onmogelijk vanwege zeer trage internet. Echt niet meer van deze tijd.
Misschien wordt het dan beter betaalbaar
Als je altijd blijft wachten kom je nooit ergens. Tegen de tijd dat er nieuwe
technieken zijn wordt er wel weer een oplossing gevonden.
Deze redenering kun je dus gebruiken voor de aanleg van elke voorziening. Stilstaan
= achteruit gaan!
Er blijven nieuwe technieken komen. Stappen overslaan en wachten op iets wat er
nog niet is geeft geen vooruitgang
Er zijn altijd nieuwe technieken in ontwikkeling dan kun je eeuwig blijven wachten.
Glasvezel heeft zich bewezen.
Er zullen altijd wel nieuwere technieken ontdekt worden. Dus wat je vandaag doet
is morgen weer achterhaald. Daar kun je niet op blijven wachten.
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Hoelang moeten ze dan wachten
Ik verwacht dat er binnen afzienbare tijd draadloos internet komt net zoals de
telefonie!!!
In het buitengebied hebben ze dezelfde rechten als de bewoners in de kom. Nieuwe
technieken kunnen no lang op zich laten wachten.
Je kunt wel iedere keer wachten op de volgende nieuwe techniek. Alle burgers
moeten over dezelfde faciliteiten kunnen beschikken
Mensen in het buitengebied zouden niet achter moeten liggen op mensen in het
centrum.
Ook wij hebben glasvezel gekregen en er is ook niet gewacht op nieuwe technieken.
als er nieuwe technieken komen, let er dan op, en ben goed voorbereid op de
toekomst, maar dit geld zowel voor het binnen al buitengebied.
Als je nog langer moet wachten op voldoende MB`s is dat zeer onwenselijk.
Buitengebied is al veel te lang in arremoedige staat wat betreft connecting. Zelfs
telefoon via mobiel is belabberd. Ik vind het onthouden van waar iedere burger
recht op heeft.
Dat duurt veel te la
Het buitengebied met deze internet snelheid heeft meer weg van
ontwikkelingsgebied. Het is vervelend voor iedereen maar voor een ondernemer in
het buiten gebied is het echt een grote achterstand.
Ik vind dat de bewoners in t buitengebied ook recht hebben op gratis glasvezel
aanleggen.
Met deze stelling hoef je nooit iets aan te leggen, want dan kun je altijd wel blijven
wachten op nieuwere technieken. Veel mensen in het buitengebied hebben dat
glasvezel nu nodig.
Moet net als voor de burger zijn geen verschil maken
Na de volgende techniek komt er wel weer een volgende en daarna weer een
volgende. Je zal met de tijd mee moeten gaan en daardoor eens in de zoveel tijd
over moeten stappen op nieuwe technieken. Er is geen einde aan deze groei (nog
niet).
Nieuwe technieken komen toch wel een keer, maar wanneer????????
Welke technieken zijn te verwachten en hoelang duurt dat nog
Wie weet. In Roemenië (b.v) hebben ze de gewone telefoonkabel overgeslagen en
meteen met de smartphone begonnen. En wie weet hoe lang een nieuwe techniek
op zich laat wachten.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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