
 

Landelijk Noord krijgt glasvezel! 
U heeft het misschien al gehoord, de minimale deelname van 40% is gehaald en 
GlasDraad gaat glasvezel aanleggen in ons gebied. Zelfs al meer dan de helft 
van de bewoners van Landelijk Amsterdam-Noord heeft zich aangemeld voor 
dit glasvezelinitiatief van de werkgroep Internet van de Centrale Dorpenraad. 
De vraagbundeling loopt nog tot 18 maart. 
 
Waarom zou u eigenlijk glasvezel willen hebben? 

 Glasvezel is zeer snel en stabiel; Er komt een nieuw, supersnel en stabiel 
glasvezelnetwerk met voor iedereen zijn eigen glasvezel. Geen wisselende 
snelheden meer en storingsvrij. 

 Glasvezel is toekomstbestendig; We maken steeds meer gebruik van het 
internet, denk daarbij aan toepassingen in huis, zorg op afstand, school en 
universiteit, interactieve televisie, online spelletjes, etc.  
Met glasvezel is dit, ook in de toekomst, allemaal mogelijk. 

 Glasvezel voor iedereen; Iedereen heeft nu de kans om mee te doen en snel 
internet te krijgen. Met deze unieke aanbieding hebben we het mogelijk 
gemaakt dat Landelijk Amsterdam-Noord óók met zijn tijd mee kan gaan! 

 Meer keuzevrijheid; Met glasvezel keuze uit 14 serviceproviders en 
daardoor meer concurrentie op prijs en aanbod. 
 

Aanmelden 
Aanmelden voor glasvezel kan op www.landelijkamsterdamnoord.nl,  
doe de [postcodecheck] en vul het aanmeldformulier in! 
Later dit jaar komen er bijeenkomsten over de keuze voor een provider. 
 
Nog vragen / hulp nodig? 
Uiteraard is het mogelijk dat u nog vragen heeft over ons initiatief, en wij willen 
u graag zo volledig mogelijk informeren, dat kan: 
 Op woensdagmiddag 6 en 13 maart bent u van harte welkom op het 

kantoor van de Centrale Dorpenraad, Dorpsweg 35 te Ransdorp. Tussen 
13.00 en 18.00 uur is er een medewerker van GlasDraad en/of een lokale 
ambassadeur aanwezig om u te helpen. 

 Donderdagmiddag 7 en 14 maart kunt u tussen 13.00 en 18.00 uur terecht 
bij CycleYou, Schellingwouderdijk 339, Schellingwoude. 

 U kunt ook contact opnemen met Marianne van de Centrale Dorpenraad 
zodat een van onze locale ambassadeurs u kan helpen tel. 020-4904437 of 
info@centraledorpenraad.nl (ma, di, do, vr van 9 tot 15 uur) 

 Ook het team van GlasDraad staat voor u klaar, tel 0850-645050 of mail 
naar landelijknoord@glasdraad.nl 

 

Samen gaan we voor glasvezel!  


