
Via een prijsvraag is de naam van de 
nieuwe coöperatie ‘Optimaas’ met de 
slogan ‘Transparant breedband in  eigen 
hand’ tot stand gekomen. Onder deze 
naam informeren wij u de komende 
periode uitgebreid over alle voordelen 
van de coöperatie, een nieuw lokaal 
en eigen glasvezelnetwerk en over de 
 diensten die we gaan bieden.

Via dit nieuwe netwerk met een open 
structuur kan iedere aanbieder, groot 

en klein, tegen dezelfde voorwaarden 
 diensten aanbieden. Om het voor u 
overzichtelijk te houden, starten we 
voor particulieren met twee  aanbieders 
van internet, telefonie en televisie: 
 Solcon en CanalDigitaal. Solcon is door 
de Consumentenbond gekozen als 
beste internet service provider sinds 
2012. CanalDigitaal heeft volgens de 
 Consumentenbond de beste HD-kwali-
teit en een ruime keuze aan innovatieve 
 diensten van hoge kwaliteit.

Binnenkort ontvangt u een informa-
tiepakket met details over diensten, 
 kosten en met data van informatie-
avonden. Ook vindt u hierin bij welke 
winkels in Aalburg u terecht kunt voor 
meer informatie en hoe u zich kunt aan-
melden.

Optimaas hoopt u vóór 1 januari 2014 te 
verwelkomen als lid om zo snel moge-
lijk van het glasvezelnetwerk gebruik te 
kunnen maken. 

In de afgelopen periode heeft u vast al gehoord van onze plannen voor een gemeentedekkend breedbandnetwerk in Aalburg. Na 
intensieve voorbereidingen onderzoeken we nu of er voldoende belangstelling is voor de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk.

Afgelopen week werd door OKE 
FM de winnaar bekend gemaakt 
van de wedstrijd voor de naam 
van de coöperatie van het nieuwe 
breedbandproject. Etien Geurds 
bedacht de naam ‘Optimaas’ en 
mocht hiermee de gewonnen prijs - 
een iPad - in ontvangst nemen.

Wethouder Sylvana de Backer en 
projectleider van Optimaas Taco 
van Arkel gaven uitgebreid infor-
matie over de totstandkoming van 
het project. Optimaas wil in Aalburg 
een open breedband infrastructuur 
realiseren waarvan iedere inwoner 

maximaal kan profiteren. Daarvoor 
is gekozen voor een coöperatieve 
aanpak waarbij de leden eigenaar 
worden van het nieuwe glasvezel-
netwerk. De ledenraad bepaalt de 
bestemming van een eventuele 
winst uit de exploitatie. Daardoor 
blijven de euro’s binnen de Aal-
burgse gemeenschap: van, voor en 
door Aalburg.

Etien Geurds vertelt hoe hij op de 
naam Optimaas is gekomen: “Ik 
woon nu drie jaar in Genderen. Het 
eerste wat me opviel was dat er 
altijd veel wind staat in dit  gebied. 
Het tweede kenmerk voor de regio 

is volgens mij de Maas. Dat heeft 
iets magisch. De naam  Optimaas 
bestaat dan ook bewust uit twee 
delen. Het eerste deel staat voor 
 Fibre Optics, dus het deel dat 
straks de grond in gaat. In het 
tweede deel van de naam wilde ik 
geen dorpsnaam gebruiken maar 
wel het gebied karakteriseren. 
Daarom is het Maas geworden. De 
Maas had vroeger al een verbin-
dende factor voor de regio en met 
Optimaas laat je zien dat een eigen 
breedbandnetwerk de moderne 
versie is van de verbinding voor de 
gemeenschap.”

Het interview kunt u beluisteren via www.oke.fm.

Inmiddels is een 

 projectteam van 

 vrijwilligers samen-

gesteld. Als u ook 

 geïnteresseerd bent  

om als vrijwilliger  

dit team te versterken,  

laat ons dat  

dan weten via  

vrijwilliger@optimaas.nl.
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Winnaar naamswedstrijd Etien Geurds: 

“Optimaas is de moderne verbindende factor van onze gemeenschap ”


