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De eerste Nieuwsbrief
Het heeft even geduurd maar de eerste
nieuwsbrief van Westerveld Op Glas is een
feit. Wij gaan u regelmatig op de hoogte
houden van de ontwikkelingen die zich
voordoen in het proces naar een eigen
glasvezel netwerk in Westerveld. Kent u
mensen die zich nog niet hebben aangemeld
voor de nieuwsbrief verwijs ze dan naar onze
website www.westerveldopglas.nl . Hier
kunnen zij zich ook aanmelden voor dit
bulletin. Ook vind u hier een agenda.

Logo
Deze nieuwsbrief bevat gelijk een primeur.
Namelijk een nieuw logo. We denken dat de
herkenbaarheid voor het project zal
toenemen. Het logo zal in de nabije toekomst
een belangrijke rol gaan spelen bij de
communicatie en de vraagbundeling. Hierover
later meer.

Even voorstellen en historie
Op 1 oktober 2014 werd Westerveld Op Glas
een feit. Een lange weg vanaf 2011 is hier aan
voorafgegaan. Zo begon in Dwingeloo een
politiek café in 2011 over glasvezel. De hoge
opkomst en levendige discussies hebben er
toe geleid dat de gemeenteraad een
werkgroep glasvezel in het leven riep. Deze
werkgroep heeft samen met een
onderzoeksbureau uitgezocht of en in welke
mate er behoefte is aan snel internet in
Westerveld. De uitkomst was overweldigend:
Er bestaat grote behoefte aan snel internet.

Westerveld op Glas
www.westerveldopglas.nl

De werkgroep was inmiddels uitgegroeid tot
een projectgroep. Namens de gemeente had
project ambtenaar Dirk Buiter zitting. Zijn
coördinerende en adviserende taak eindigde
op 1 oktober 2014. Om subsidiegelden te
kunnen aanvragen was het oprichten van een
stichting noodzakelijk. De gemeente of een
van haar ambtenaren kan geen deel uitmaken
van de stichting. Dirk blijft wel waar nodig en
mogelijk namens de gemeente de stichting
faciliteren en van advies dienen.
De Stichting Westerveld Op Glas wordt op dit
moment gevormd door drie personen. Frank
Geukers, Roel Vedder en Eric Olaf Brinkers. U
kunt informatie over hen vinden op onze
website www.westerveldopglas.nl .

Subsidie
De stichting heeft op dit moment twee
subsidie aanvragen gedaan. Zowel de
gemeente als de provincie zijn benaderd. De
subsidie gelden zijn nodig om onder andere
een zogenaamde gebiedsanalyse te kunnen
bekostigen. Met deze analyse kan worden
uitgerekend wat de totale kosten van het
project worden. Op basis hiervan kan dan een
ondernemingsplan worden geschreven. Er zijn
al geluiden uit het provinciehuis gekomen dat
de aanvraag positief ontvangen gaat worden.
Ook in het gemeentehuis wordt hard aan het
verwerken en beoordelen van de aanvraag
gewerkt.
Een definitieve beslissing omtrent de
subsidiegelden is belangrijk voor de voortgang
van het project. Wij houden u dan ook zeker
op de hoogte van de voortgang.

info@westerveldopglas.nl
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