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D.RPEN.'ERLEG
MlDDEN-DRENTHE

Aan de besturen van de leden Dorpenoverleg Midden- Drenthe (DOM)
Beilen, 2 juli 2013

Brief nr.: WM/ER 13-7-2
Betreft : glasvezel

Beste mensen,
Zoals bekend werkt het dorpenoverleg met de gemeente Midden- Drenthe en de
Burgerinitiatiefgroep glasvezel Midden Drenthe, samen in een werkgroep om te onderzoeken
of het mogelijk is om met name de buitengebieden, tegen een vergelijkbare prijs als in de
grote kernen, van snel internet te voorzien.
De werkgroep is er nog steeds van overtuigd dat het allemaal gaat lukken.
Op dit moment zijn we in de laatste en beslissende fase van het onderzoek gekomen, t.w. de
financiële haalbaarheid van dit alles.
Als werkgroep lijkt het ons goed om voor de ondersteuning van dit plan ook een beroep op
de plaatselijke politiek te doen.
Op dit moment worden de verschillende partijprogramma's geschreven voor de
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Wij doen dan ook een beroep op de leden van het Dorpenoverleg (plaatselijke besturen van
de dorpen en buurten) om een brief aan alle politieke partijen, die werkzaam zijn in Midden
Drenthe, te sturen om nut en noodzaak van snel internet ook in de kleine dorpen en buurten
onder de aandacht te brengen.
( Een voorbeeldbrief staat vanaf eind volgende week op de site van het DOM)
Om de gedragenheid verder te vergroten vragen we aan alle besturen van de plaatselijk
belangen/besturen buurtverenigingen, hun inwoners te activeren om zich te melden bq het
burgerinitiatief glasvezel Midden Drenthe op hun site: www.glasvezelmiddendrenthe.nl
Via deze site wordt de belangstelling van de inwoners in het buitengebied gebundeld en ter
ondersteuning aan de provinciale en gemeentelijke bestuurders onderbouwd.

Ondertussen zijn we als werkgroep bezig om te kijken hoe alles zo goed mogelijk
georganiseerd kan worden, zodat we op het moment dat we alle uitslagen hebben, gelijk in
actie kunnen komen voor de volgende fase.
Ons idee gaat uit naar het vormen van een coóperatie waar het hele project en het
uiteindelijke bedrijf in ondergebracht gaat worden.
Gezien de hoeveelheid werk wat dit meebrengt en om ervoor te zorgen dat de inmiddels
opgedane kennis niet bij een paar personen ligt, zouden we graag ondersteuning en
uitbreiding van de werkgroep willen hebben van mensen die hier een bijdrage aan willen
leveren.
Wij zijn op zoek naar mensen, en die zijn er vast, die iets weten van deze techniek,
organisatie, financiën, communicatie, enz. enz.
Na de zomervakanties zullen we jullie verder informeren over de stand van zaken.
Wilje meer informatie, neem dan contact op met Wolter Muggen, tel: 06 50535624,
E-mail : werkqroepq lasvezelmd@q mail.com

