Nieuwsbrief glasvezel De Marne, januari 2016
Beste bewoners van het buitengebied,

Hierbij geven wij u informatie over de stand van zaken:
1. De aanmeldingen
2. De acties/publiciteit
3. De vervolgstappen
1. Nadat u van ons in december de brief hebt gehad over glasvezel in de Marne, hebben meer dan
250 mensen zich aangemeld en nieuwe aanmeldingen komen nog steeds binnen. Op de website
www.glasvezeldemarne.nl kunt u zien hoeveel. Dit aantal moet wel regelmatig worden aangepast
omdat er af en toe wat dubbele aanmeldingen (meerdere op één adres) bij zitten. Ook kan het
gebeuren dat er mensen zijn die niet in het buitengebied wonen, zich aanmelden. Zij hebben al een
kabel aansluiting en daarom kunnen zij op dit moment niet meedoen met dit initiatief. Europese
regelgeving verbiedt dat provincie/gemeenten op die adressen ondersteuning biedt. Het aantal
aanmeldingen is nu ruim 50%, we willen naar 60-70 %!
2. Ook het plaatsen van de spandoeken, krantenberichten en mails hebben veel reacties gegeven.
Het laat zien dat we als plattelandsbewoners gezamenlijk glasvezel willen realiseren. Wij als
initiatiefgroep hebben een overleg met de wethouder van leefbaarheid en plattelandsontwikkeling.
Wij geven hem de informatie over waar we mee bezig zijn en wat we willen, en oefenen zo invloed
uit op de politiek. De komende tijd zult u in de krant/ op social media/ website regelmatig berichten
tegen komen over het glasvezelinitiatief. Publiciteit is nog steeds hard nodig om alles te kunnen
realiseren. De initiatiefgroep gaat de komende tijd ook de aanmeldingen verwerken per gebied,
plaatsen waar te weinig aanmeldingen zijn, kunnen dan extra worden benaderd.
3. In februari wordt er samen met alle andere initiatiefgroepen uit de provincie, gezamenlijk een
manifest opgesteld met daarin de visie hoe wij glasvezel gerealiseerd willen zien. Met dit manifest
willen we vooral de Gedeputeerden en de Provinciale Staten duidelijk maken dat zij onze initiatieven
moeten ondersteunen. Daarna wordt een werkconferentie georganiseerd met leden van de
Provinciale Staten en Economic Board. Daar zullen ook deskundigen aanwezig zijn, die weten welke
stappen er moeten en mogen gezet worden. De politiek moet er zo van overtuigd worden dat het
buitengebied snel internet moet hebben, net zoals iedereen in het verleden telefoon heeft gekregen.
Geld uit de pot van Economic Board moet hiervoor beschikbaar komen. Vervolgens gaan wij verder
met een gebiedsanalyse. Dit houdt in dat precies in kaart wordt gebracht waar de kabel aangelegd
moet worden etc. en kunnen offertes worden aangevraagd. Als dit traject in gang wordt gezet,
moeten wij ook externe experts aantrekken om dit te begeleiden. Wij houden u zoveel mogelijk op
de hoogte van de voortgang
Tot slot: we moeten nog meer aanmeldingen krijgen: u kunt daaraan meewerken! Als iedereen
buren en/of kennissen vraagt of ze zich al hebben, dan wel nog willen aanmelden, komen we heel
snel aan voldoende aanmeldingen!
Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, laat het ons alstublieft horen. Via het contactformulier op de
website, mailen naar info@glasvezeldemarne.nl of door ons te bellen.
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