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Op dit moment worden er meer dan 900
nieuwsbrieven per keer over de mail gestuurd. Na
elke nieuwsbrief neemt het aantal nieuwsbrief
abonnees toe. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar
graag zien we het aantal nog sneller groeien. Ons
verzoek is dan ook vraag je buren en bekenden of ze
al een nieuwsbrief op het eigen e-mailadres
ontvangen. Ook zij blijven op deze manier beter op
de hoogte van de ontwikkelingen van snel internet
in onze gemeente. Aanmelden nieuwbrief

vraagbundeling zou gaan plaatsvinden. Samen met
de ambassadeurs proberen we nu een fijnmazig
netwerk op te bouwen waardoor elke inwoner van
Westerveld persoonlijk benaderd zal gaan worden.
Via de media en deze nieuwsbrief houden wij u op
de hoogte wanneer uw straat en/of dorp aan de
beurt is.
Voor het zover is moet er nog wel wat werk verzet
worden. Divers promotie en informatiemateriaal zal
gemaakt moeten worden. Ook zullen de vrijwilligers
die langs de deuren gaan een gedegen opleiding
krijgen om vragen zo goed mogelijk te kunnen
beantwoorden.

Vragen

Financiën

Via het contactformulier op onze website kunt u nu
al uw vragen kwijt die u ons wilt stellen. Het
contactformulier kunt u ook vinden door hier te
klikken. Ook kunnen via deze weg nieuwe
nieuwsbrief abonnees worden aangemeld.

In een eerdere nieuwbrief hebben wij al
aangekondigd dat wij op zoek zijn naar
investeerders. Wij denken hierbij aan personen
en/of bedrijven die zelf erg veel belang hebben bij
snel internet. Door samen met ons renderend te
investeren in het project neemt de kans van
realisatie steeds meer toe. Ook neemt op deze wijze
de afhankelijkheid van een lening via banken af.
Graag komen wij dan ook in contact met
Westervelders die een investering in de eigen snelle
toekomst willen doen.

Verspreiding nieuwsbrief

Ambassadeurs
Op 18 januari is in Dwingeloo een ambassadeursavond gehouden. Op dit moment kent praktisch elk
dorp in onze gemeente een of meerdere
ambassadeurs. Wij houden deze ambassadeurs met
deze avonden goed op de hoogte van alle
ontwikkelingen en vragen hen ook mee te denken
om bepaalde vraagstukken op te lossen. Op 18
januari hebben wij samen nagedacht over de start
van de vraagbundeling in de eerste Vlek. Van belang
was dat eerst voor iedereen duidelijk moest worden
wat wij onder vraagbundeling verstaan. Door ons
wordt hiermee bedoeld dat bewoners een voorstel
krijgen voor gelegd om een abonnement af te
sluiten voor snel internet via het netwerk van
Westerveld op Glas. Bij een positief antwoord kan
dan gelijk het contract getekend worden.
Uiteraard kwamen er veel vragen hoe een en ander
in zijn werk zou moeten gaan. Wat de doorlooptijd is
en vooral wanneer de start van de eerste
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Bedrijfsvorm
Inmiddels zijn we bij de notaris geweest voor eerste
verkennende gesprekken over een mogelijke
bedrijfsvorm. Uitgangspunten zijn in ieder geval dat
de abonnementhouders het meerderheidsbelang
hebben en houden in het op te richten bedrijf.
Uiteraard zullen er financiers zijn die op basis van
(mede)zeggenschap bereidt zijn geld in de
onderneming te stoppen. Om een en ander goed
geregeld te hebben in voor en tegenspoed wordt dit
model op dit moment nader uit gewerkt.

Volgende nieuwsbrief
Op 15 februari verschijnt de volgende nieuwsbrief.
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