
 

Glasvezel op Barger-Oosterveld Emmen 
We willen een vrij toegankelijk glasvezelnetwerk gaan aanleggen op 
bedrijventerrein Barger-Oosterveld in Emmen. Om dat mogelijk te 
maken organiseren we een vraagbundeling. Voor informatie over 
ons initiatief kunt u contact opnemen door een mail te sturen aan: 
info@glasvezelbedrijventerrein.nl. 

 

Informatiebijeenkomst 
Op woensdag 20 februari 2019 
zijn we te gast bij: 

Bouwcenter Die Twee, gevestigd 

op de Pioniersweg 7.  
U bent welkom vanaf 16h00.  
We lichten onze plannen toe en 
beantwoorden al uw vragen. 
Daarnaast even buurten bij Die Twee. 
 

Vraagbundeling 
Vraagbundeling is noodzakelijk om de 
aanleg te kunnen financieren. Dat 
betekent dat we minimaal in 12 
panden bedrijven moeten kunnen 
aansluiten op ons netwerk.  

Als we met bedrijven in 16 panden een 
abonnement kunnen afsluiten, dan zullen 
we alle panden met potentie op het 
terrein waar toegang wordt verleend aan 
gaan sluiten, ook als het daar gevestigde 
bedrijf nog geen abonnement kan of wil 
afnemen. Het voordeel van ons 
glasvezelnetwerk voor alle bedrijven is 
meer concurrentie en marktwerking op 
een kwalitatief hoogwaardig glasvezel-
netwerk. In de meeste gevallen is het voor 
ondernemers zeker van belang zelf de 
optimale keuze voor de inrichting van ICT 
te kunnen maken.   Ook de  vitale specifieke 
verbindingen naar de cloud en datacenters 
zijn over ons  netwerk haalbaar en 
betaalbaar. 
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Samenwerking VPB Emmen 
De stichting ZGB Emmen (en daarmee 
Glasvezel Bedrijventerrein) is lid en 
voor glasvezel contract partner van 
VBP Emmen. Een mooie gelegenheid 
om op de informatiebijeenkomst bij 
Die Twee ook (opnieuw) kennis te 
maken met de VPB Emmen.     

 
 

De VPB Emmen (Vereniging 
Parkmanagement Bedrijventerreinen 
Emmen) is een professionele 
belangenbehartiger die zich inzet voor 
Duurzaam Veilige Bedrijventerreinen en 
werklocaties in de gemeente Emmen. 
 
In al onze projecten én in alle ont-
wikkelingen is het motto dat  
Samenwerken loont en daarbij hebben 
natuurlijk leden van de VPB een streepje 
voor.   

VPB leden actie aanbieding: 
Bedrijven op het terrein die lid zijn of 
worden van de VPB krijgen   indien het 
contract gedurende de vraagbunde-
lingsperiode wordt getekend € 50,- 
korting op de eenmalige aansluitkosten 
en gedurende het 1ste contractjaar 20% 
korting op het Weserve Internet 
abonnement naar keuze. 

 

Lokale ICT installatie partners 

De installatie en migratie van uw ICT 
voorzieningen en de koppeling met ons 
netwerk in uw pand, kunt u zelf 
verzorgen of overlaten aan uw ICT-
dienstverlener.  Heeft u die laatste 
optie (nog) niet, maar wel behoefte aan 
advies, dan  kunt u een van onze lokale 
installatie partners inschakelen. Wij 
brengen u graag in contact. 
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