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2015 Het jaar van de Waarheid?

Vraagbundeling

Het nieuwe jaar is slechts enkele dagen oud.
Het is dan goed om even de balans van het
afgelopen jaar op te maken en vooruit te
blikken naar het nieuwe jaar.
De belangstellingsregistratie in de eerste helft
van 2014 was een groot succes. Van bijna
1000 adressen in Westerveld ontvingen we
een spontane reactie dat er interesse is voor
een snelle(re) internetverbinding. Dit is ruim
10% van alle adressen in Westerveld. Hiermee
is ruimschoots aangetoond dat er een grote
behoefte is in onze gemeente voor snel(ler)
internet. De omvang van de reactie was groter
dan in andere gemeenten waar een
vergelijkbare belangstellingsregistratie heeft
plaats gevonden. Intekening op een
definitieve aansluiting blijkt vele malen hoger
te zijn dan tijdens de belangstellingsregistratie.
Op 1 oktober 2014 is op basis van de positieve
reactie een stichting opgericht: Westerveld op
Glas. De stichting heeft als doel om de
zogenaamde vraagbundeling voor te bereiden
en uit te voeren. Wat vraagbundeling precies
inhoud lichten we verderop in deze
nieuwsbrief toe. De nieuwsbrief en de website
met onder andere een agenda
( http://www.westerveldopglas.nl/Agenda/ )
zijn belangrijke communicatie middelen
geworden.
In het najaar van 2015 zal de beslissing
genomen moeten worden waar de eerste
schep de grond in gaat. Voorlopig willen we
dit moment markeren als het moment van de
waarheid. We wensen u dan ook een
razendsnel 2015 toe.

Uitgangspunt is dat u bij uw huidige Internet
service provider (ISP) kunt blijven (behalve bij
Ziggo, deze ISP kan niet via het glasvezelnetwerk worden aangeboden). Vanaf april
komen wij u vertellen wat de kosten zijn voor
snel internet per ISP. We vragen u dan of u
gebruik wilt gaan maken van het
glasvezelnetwerk. Dit onderzoek heet
vraagbundeling Op die manier kunne we
onderzoeken of het project financieel
haalbaar is. In volgende nieuwsbrieven zullen
we zeker dieper ingaan op de vraagbundeling.

Westerveld op Glas
www.westerveldopglas.nl

Provinciale subsidie toegekend
In de vorige nieuwsbrief hebben we bericht
dat er twee subsidie aanvragen waren gedaan.
Inmiddels heeft de provincie Drenthe een
positieve beschikking afgegeven. Dit is zeer
goed nieuws. De subsidie aanvragen zijn
gedaan om onder andere een gebiedsanalyse
te kunnen maken. Op basis van deze analyse
kan een bedrijfsplan worden opgesteld.
Tijdens de vraagbundeling kunnen de
inwoners van Westerveld op een juiste wijze
worden geïnformeerd hoe het hele project
gefinancierd kan worden.
De tweede subsidie aanvraag ligt bij onze
gemeente. De verwachting is dat in januari
hierover uitsluitsel wordt gegeven.
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