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Voortgang van het Vlekkenplan

Financiën

Zoals inmiddels bekend hebben wij eind december
2015 bekend gemaakt dat de eerste vlek die we
willen gaan aanleggen ligt op de lijn LheeWapserveen en een zijtak naar Stroovledder. Deze
eerste vlek is onder andere gekozen omdat hier
ondanks opwaardering van het oude
telefoonnetwerk de internet snelheden nog steeds
bedroevend zijn. Naast de lage internet snelheid
biedt deze lijn ook voldoende potentiele
aansluitingen om naar verwachting een sluitende
exploitatie te kunnen realiseren.
Vanuit Lheebroek kwam direct de vraag of zij ook
aan gesloten konden worden. Dit gebied ligt immers
direct aan de eerste vlek. Inmiddels is in dit gebied
een uitgebreide presentatie geweest. Bewoners
gaan nu aan de slag om te kijken of er in heel
Lheebroek voldoende interesse is om of ook hier
een sluitende business case mogelijk is.

Een niet onbelangrijk punt is natuurlijk de financiële
haalbaarheid. Wij realiseren ons dat het niet alleen
gaat om de financierbaarheid van het gehele plan.
Een belangrijke component zal zijn of de prijzen van
de abonnementen betaalbaar en marktconform zijn.
Deze prijzen bepalen namelijk of u besluit over te
stappen op snel internet via glasvezel. Aan de
andere kant bepaalt straks de deelname graad of er
daadwerkelijk gegraven kan worden.
Veel onderdelen van de totale kostprijs beginnen nu
een vaste waarde te krijgen. Dit in tegenstelling tot
een maand geleden. Toen waren er nog redelijk veel
aannames.
Op dit moment zijn wij in gesprek met diverse
financiers. Belangrijk voor de prijsstelling van het
abonnement is namelijk welke eisen zij aan een
lening stellen. Te denken valt hierbij onder andere
aan rentepercentage en duur van de lening. Ook zijn
wij op dit moment aan het uitzoeken op welke wijze
Westervelders en/of Westerveldse bedrijven
financieel kunnen participeren.

Ambassadeursavond
Vandaag vindt de eerste ambassadeursavond van
2016 plaats. Elk dorp en/of belangen organisatie
heeft (tenminste) een ambassadeur. Op deze wijze
kunnen wij via de ambassadeursavonden in gesprek
blijven met onze mede inwoners. Naast de
klankbordfunctie willen wij ook aan de
ambassadeur(s) vragen in de eigen omgeving een
netwerk op te zetten. Via dit netwerk willen we in
de toekomst onder andere de vraagbundeling in elk
gebied uitrollen. Uiteraard kan de ambassadeur ook
uw stem laten horen richting de Stichting
Westerveld op Glas.
Aansluitend gaan we vanavond met de
ambassadeurs, zeker met die van de eerste vlek, een
plan van aanpak voor de eerste vraagbundeling
bespreken. Naast onze voorstellen zijn uiteraard
suggesties en aanbevelingen van harte welkom.

Westerveld op Glas
www.westerveldopglas.nl

Bedrijfsvorm
De opdracht van de Stichting Westerveld op Glas is
het onderzoeken of een eigen glasvezelnetwerk in
Westerveld haalbaar is. Straks zal het netwerk ook
beheerd en onderhouden moeten worden. Welke
organisatievorm hier het beste bij past wordt samen
met de notaris besproken. Ook zullen wensen van
investeerders, onder andere bank(en) en overheid
hierin meegenomen worden. Ook deze zoektocht
kost helaas tijd. Uiteraard zullen wij u van de
ontwikkelingen op de hoogte houden.

Volgende nieuwsbrief
Op 1 februari verschijnt de volgende nieuwsbrief.
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