Jaarverslag Stichting Fiber Overal 2008

Stichting Fiber Overal is opgericht op 24 september 2008 door stichting Glazenkamp. Fiber Overal is
ontstaan uit de gemeenschappelijke wens van Gemeente Nijmegen en Glazenkamp dat ook bij de
verdere uitrol van glasvezelnetwerken naar de woningen in Nijmegen en omstreken de bewoner een
rol krijgt die verder reikt dan alleen maar die van consument. Glazenkamp staat daarbij model en de
kennis en ervaring die met Glazenkamp is opgedaan, is via Fiber Overal beschikbaar voor andere
wijken en vice versa. Wijkinitiatieven spelen daarbij een centrale rol. De wijkinitiatieven zijn zelf
verantwoordelijk voor hun plannen en de uitvoering daarvan. Op basis van een door de stichting
goedgekeurd voorstel kunnen zij daarbij rekenen op een startbijdrage van Fiber Overal.
Onderhandelingen en overeenkomsten met marktpartijen vinden centraal plaats via Fiber Overal. Elk
wijkinitiatief is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.
In 2008 hebben twee wijkinitiatieven steun ontvangen: G-3 dat Groenewoud, Galgenveld en een deel
van Altrade beslaat en St.Annaglas dat zich uitstrekt over St. Anna, Heideven en de
Emancipatiebuurt. In die wijken is naar het model van Glazenkamp de voorbereiding gestart van een
vraagbundeling. Dat gebeurde door middel van voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële
ambassadeurs: wijkbewoners die zich bereid tonen om zich tijdens de vraagbundeling in te zetten
voor het initiatief.
De toepassing van het Glazenkamp model is sterk afhankelijk van de bereidheid van investeerders en
providers om daar aan mee te werken. Na de oprichting van de stichting zijn de externe
omstandigheden door de kredietcrisis snel veranderd. In het laatste kwartaal is gebleken dat, onder
de huidige marktomstandigheden, niet meer verwacht kan worden dat het model zonder meer
gekopieerd zal kunnen worden. In 2009 zal moeten blijken op welke basis een verdere uitrol van
glasfiber naar de Nijmeegse woningen het beste nagestreefd kan worden.
Fiber Overal ontvangt op twee manieren steun van gemeente Nijmegen. Er is een startbijdrage
ontvangen waarmee wijkinitiatieven kunnen worden gesteund en de eigen kosten van de stichting
voorlopig kunnen worden opgevangen. Daarnaast verleent de gemeente faciliteiten in natura om de
waarde van glasvezel naar de woningen te kunnen demonstreren aan de bewoners. De belangrijkste
daarvan is het tijdelijk beschikbaar stellen van een glasvezelpaar uit de voorraad van de gemeente in
de Nijmeegse TeleMANN ring. TeleMANN is het glasvezelnetwerk van de gezamenlijke non-profit
instellingen in Nijmegen en buurgemeenten. Glazenkamp stelt haar demonstratienetwerk
beschikbaar dat via die ring naar demonstratieplaatsen in andere wijken kan worden uitgebreid. Voor
G-3 is daarvoor in 2008 het Oudburgerengasthuis aangewezen.
Fiber Overal, Glazenkamp en de wijkinitiatieven hanteren een gemeenschappelijke huisstijl
(briefpapier, website e.d.) die eenvoudig kopieerbaar is en waardoor synergievoordelen behaald
worden. Fiber Overal heeft in 2008 in totaal voor 967 euro steun verleend aan de wijkinitiatieven.
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