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Informatie aan Wijster
Zoals u wellicht gemerkt heeft, wordt er
in de gemeente Midden-Drenthe hard aan
gewerkt om een glasvezelnetwerk te realiseren. Een glasvezelnetwerk dat alle inwoners
en bedrijven in de gemeente toegang tot
een snelle en toekomstbestendige internetverbinding gaat bieden. In Wijster willen
we ook overgaan tot aanleg van glasvezel
echter zijn we hierbij uw hulp hard nodig.

Onder de loep

Kabelabonnees: kies voor solidariteit!
Het glasvezelproject van Stichting Sterk Midden Drenthe is als burgerinitiatief gestart omdat de buitengebieden in de gemeente geen
goede internetverbinding hebben. De enige
mogelijkheid die zij hebben is een internetverbinding via de telefoonlijn (ADSL). 80 procent van Midden Drenthe is aangewezen op
dit enorm trage en vaak instabiele netwerk. De
afstand tot de telefoon-wijkcentrale is daarbij
het grote struikelblok. Hoe groter de afstand,
hoe slechter het internet. Van de overige 20
procent heeft een gedeelte in de grote kernen
al glasvezel en een gedeelte geen glasvezel
maar ‘kabel-internet’.
Ook deze ‘kabelabonnees’ worden echter gevraagd mee te doen met ons glasvezelproject.
Waarom? Als het niet lukt om in afzienbare
tijd het probleem van de slechte internetverbindingen op te lossen, zullen we zien dat
woningen in het buitengebied steeds minder
aantrekkelijk worden voor nieuwe bewoners.
Jonge gezinnen met opgroeiende kinderen
hebben voor school een goede internetverbinding nodig om volledig in het onderwijs
mee te kunnen doen. Op het gebied van de

zorg zien we nu al dat met de invoering van
de zorg op afstand een snelle internetverbinding voor de communicatie tussen cliënt en
zorgverleners een noodzaak begint te worden.
Daarnaast geven bedrijven aan dat zij in de
toekomst genoodzaakt zijn te verhuizen, als er
geen goed internet komt. En dit zijn nog maar
een paar voorbeelden.
Het hebben van een goede snelle internet verbinding voor iedereen gaat ons dus helpen in
de strijd tegen de leegloop van de buitengebieden en voorkomt daarmee ook een wissel die
op de kernen getrokken wordt. We zijn van
elkaar afhankelijk! Stichting Marktverkenning
Sterk Midden Drenthe heeft voor de gemeente in kaart gebracht dat 5500 woningen niet
voorzien zijn van een glasvezelaansluiting.
Van die 5500 woningen (en bedrijven) is een
deelname van 65 procent noodzakelijk, voordat tot aanleg van glasvezel kan worden overgegaan.
Wees solidair! Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen beschikking krijgt over een
goede internetverbinding.
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Helaas loopt het aantal inschrijvingen in Wijster achter op de andere
dorpen. Daarom roept Sterk Midden
Drenthe alle Wijstenaren op tot actie. Komende tijd worden de handen in Wijster
nog eens extra uit de mouwen gestoken.
In nauw overleg met dorpsbelangen Wijster
gaan we ons de komende tijd sterk maken
om het percentage inschrijvingen van Spier,
Drijber, Witteveen maar ook bijvoorbeeld
Zwiggelte te evenaren en zo mogelijk te verbeteren. Immers geen 65% inschrijvingen
betekent geen glasvezel netwerk in Midden
Drenthe.
De eerste edite van deze Glasvezel Courant
zal worden bezorgd samen met de dorpskrant en is dus niet te missen. Om te laten
zien dat een ieder gebaat is bij een goede internetverbinding zullen de komende edities
in het teken staan van Wonen en Werken,
Zorg en Welzijn, Onderwijs en Scholing en
Recreatie en Cultuur. Op deze wijze hopen
wij ook de inwoners van Wijster en omgeving beter te informeren over het belang
van glasvezel.

Ingezonden Brief

Wethouder Gert Jan Bent: “Nu meedoen!”
municatienetwerk op basis van glasvezel. Dit
zorgt er voor dat Midden-Drenthe vele jaren
verzekerd is van een hoogwaardig open communicatie netwerk.

de dorpen geldt dat snel internet een onmisbare voorziening is. Het is daarom van groot
belang dat glasvezel door heel Midden Drenthe aangelegd wordt!

Zelf woon ik in het buitengebied van Midden-Drenthe. Uit eigen ervaring weet ik hoe
het is om het trage internet te moeten delen
met mijn buren. Wanneer in onze directe omgeving internet gebruikt wordt, merken wij
dat als gezin meteen in de traagheid van ons
netwerk. Met studerende kinderen vind ik
snel internet onmisbaar! En ik denk dat velen
die wonen en werken in het buitengebied onze
ervaring herkennen. Ook voor bijvoorbeeld
basisscholen en ondernemers in en rondom

Glasvezel komt er niet vanzelf. Veel vrijwilligers uit onze gemeente zetten zich al lange
tijd in om het belang van glasvezel onder de
aandacht te brengen. Ik vind dat geweldig! We
zijn al heel ver op weg met aanmeldingen voor
snel internet maar hebben ook uw inschrijving
echt nodig! De gemeente ondersteunt de actie
van de organisatie van Sterk Midden-Drenthe
van harte en ik heb mij uiteraard al ingeschreven voor glasvezel. Kunnen wij ook rekenen
op uw inschrijving?”

De score per 4 september 2015

Wethouder Gert Jan Bent
“De Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe wil alle inwoners, bedrijven en
instellingen (zoals scholen en sportaccommodaties) de mogelijkheid geven om aan
te sluiten op een toekomstgericht telecom-

TECHNIEK WAT IS GLASVEZEL EN HOE WERKT HET?
Weet u (nog) hoe morse werkt? Wellicht heeft
u het vroeger zelf wel eens gedaan? Door het
aan- en uitzetten van een zaklamp en ‘kort of
lang’ aanhouden het ‘seinen’ van informatie
naar elkaar. Beroemd is de combinatie van
lichtsignalen voor “SOS”: ‘kort, kort, kort,
lang, lang, lang, kort, kort, kort’.
Hierbij wordt dus data/informatie (“Hulp
gevraagd!”) ‘vertaald’ in een combinatie van
lichtsignalen die met de grootst mogelijke
snelheid (de snelheid van het licht) over hele
grote afstanden doorgegeven kan worden
naar een ontvanger. Deze weet wat de combinatie betekent en ‘vertaalt’ deze weer terug in
“Hulp gevraagd”.
Bij glasvezelinternet wordt de informatie
(beeld, geluid, data) aan de zendende kant razendsnel omgezet in (laser)lichtsignalen (het
‘belichten’), via een hol glazen kabeltje (de
glasvezel) verstuurd en aan de ontvangende
kant wordt dit weer razendsnel omgezet in
beeld, geluid of data zodat het op een computer, radio, telefoon, televisie of ander apparaat
gebruikt kan worden. Een paar opmerkelijke

grote voordelen van glasvezelinternet, die
aantonen waarom glasvezel veruit de beste
vorm van internet is:
+ Glasvezelinternet heeft niet alleen de allerhoogst mogelijke snelheid (namelijk die van
het licht) maar licht in glas heeft ook geen
weerstand. De snelheid vermindert dus niet
door afstanden. Het maakt niet meer uit wat
de afstand tussen u en de ‘wijkcentrales’ is.
+ Iedereen heeft een eigen unieke glasvezel.
De kabel wordt niet meer gedeeld en er is dus
geen snelheidsverlies ‘door de buren’ .
+ Glasvezelinternet heeft veel minder last van
‘drukte’ doordat de ‘bandbreedte’ (de hoeveelheid gebruikers tegelijk, zonder dat het
invloed heeft) enorm veel groter is. Daarom
wordt het ook wel ‘breedbandinternet’ genoemd.
+ Glas geleid niet (waar blikseminslag via
andere technieken die koperdraad gebruiken
nu vaak nog tot grote schades leiden).
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+ Glasvezelinternet is ongevoelig voor invloeden van buitenaf (geen ruis of storing bij
slecht weer of passerend verkeer).
+ Glasvezel ‘roest’ niet en veroudert niet (oftewel: minder onderhoudsgevoelig en minder storingen).
+ Er is veel minder energie nodig om signalen te versturen (milieuvriendelijker).
In EEN keer klaar. Voor nu en voor de toekomst!

Ja! Ik wil mee doen. Hoe schrijf ik mij in?
Wilt u ook meedoen met ons glasvezelproject? Schrijf u dan snel in. De aanbiedingen
van de providers liepen tot 1 augustus, maar
u kunt nog steeds (tot 1 oktober) inschrijven
zonder aansluitkosten. Achteraf inschrijven
kan tot wel €3000 gaan kosten. Deze aansluitkosten kunt u nu nog ontlopen.
Inschrijven gebeurt door het aangaan van
een overeenkomst met een van onze twee
‘providers’ voor de beginfase. U tekent dan
een overeenkomst die zegt dat u voor een periode van 12 maanden (daarna maandelijks
opzegbaar zonder enige verdere financiële
verplichtingen naar de provider of coöperatie) de diensten van deze provider wilt afnemen. U kiest een abonnement en de keuze
van de provider ligt dan vast. Bij de oplevering kunt u het gekozen abonnement echter
nog compleet herzien. U krijgt overstaphulp
bij lopende abonnementen, installatiegarantie en vooraf komen we kijken hoe en waar
het best aan te sluiten passend in uw situatie.

De overeenkomst komt te vervallen als het
project niet doorgaat natuurlijk. Daarbovenop heeft u als extra bescherming de keuze om
eenzijdig de overeenkomst te annuleren als:
- De tarieven tussen het moment van inschrijven (2015) en opleveren (in 2016-2017), hoe
verklaarbaar ook, meer dan 3 procent stijgen.
- onverhoopt een andere partij dan Sterk
Midden Drenthe het project gaat realiseren
en u dus niet de bescherming van het lidmaatschap van de coöperatie U.A. zou hebben.
Inschrijven kan middels een inschrijfformulier dat u op een van de steun-adressen kunt
verkrijgen (zie pagina 4 – ‘Meer informatie
nodig?’). Bij de inloopavonden die er gaan
komen of persoonlijke contacten brengen
we ze uiteraard ook mee. Een andere optie is
dat u zich direct via (en daar komt het weer)
internet inschrijft. U kunt dit doen via onze
website: www.sterkmiddendrenthe.nl
of
rechtstreeks bij de providers: www.plinq.nl
en www.netvisit.nl.

Gaat u naar onze website dan kunt u onder
‘aanmelden’ ook een vergelijking vinden die
u kan helpen bij het maken van uw keuze (ga
naar het tabblad ‘Aanmelden’ > ‘Vergelijk’).
Deze pagina leidt u ook heel makkelijk door
naar de websites van de providers.
Heeft u vragen of hulp nodig? Laat het onze
lokale ambassadeurs weten, bel of stuur een
e-mail naar info@sterkmiddendrenthe.nl.
Alvast bedankt voor uw deelname!

Wist u dat u al een 3-in-1 abonnement (internet
met 150 mb/s download/upload, radio en televisie)
kunt afsluiten voor voor €63.25? Vergelijk deze prijs
eens met uw totale kosten voor al deze diensten en
de snelheden u daarvoor krijgt!

Deze week in

IK DOE OOK MEE
Bart de Vries:

“Wie glasvezel
heeft, heeft de
toekomst
Ik ben Bart de Vries, geboren en getogen in
Wijster. Door oudere inwoners word ik soms
nog aangesproken met Bartje. De meeste
mensen zullen mij daarom nog wel kennen.
De jongere inwoners en zij die later in Wijster zijn komen wonen kennen mij misschien
vanuit de periode dat ik wethouder in de gemeente Beilen(later Midden-Drenthe) ben
geweest. Tegenwoordig ben ik als voorzitter
van Stichting Sportvoorzieningen Wijster
vaak te vinden op ons fraaie Sportpark De
Meer.
Gebruikt u nu internet en hoe bevalt dat?
Internetten doe ik nu via een alles in één
abonnement van KPN, dus niet via de kabel. Als huis, tuin en keuken gebruik is
dat nu voldoende. Dat komt ook omdat ik
geen grote bestanden als films en dergelijke download of upload. Kortom op dit
moment ben ik een tevreden KPN-klant.
Waarom dan toch een groot voorstander
van glasvezel?
Het gaat volgens mij niet om de vraag of je
nu tevreden bent met de huidige internetverbinding maar veeleer of deze voldoende toe-

Bart de Vries

komstbestendig is gelet op de snelle ontwikkelingen op allerlei gebieden. Daarbij komt
dat je niet alleen moet kijken naar het individuele belang maar ook naar het belang van de
dorpssamenleving in de komende jaren.
De ontwikkelingen van het internetgebruik
zijn de afgelopen jaren al ontzettend snel
gegaan. De verwachting voor de komende jaren is dat de gebruikstoepassingen in
een nog sneller tempo zullen toenemen. In
het onderwijs, op het gebied van zorg, denk
aan het thuiswerken, het veilig wonen, enz.
Of we nu willen of niet, individueel zullen we
daarmee te maken krijgen. Hoe lang duurt het
nog dat een bezoek aan de huisarts vooraf gegaan wordt door een digitaal live contact met
de assistente? Hoe lang duurt het nog dat de
ouderenzorg deels via de digitale snelweg verloopt? We kunnen het ons nu misschien nog
maar moeilijk voorstellen maar voor mij is het
duidelijk dat dit het toekomstperspectief is.
Willen we als inwoners van Wijster meekunnen in die ontwikkeling dan is een snelle internetverbinding (dus glasvezel) een must.
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Kijken we even over onze eigen schutting
heen dan is er ook een dorpsbelang aan de
orde. Voorzieningen als een basisschool, een
dorpshuis, een dorpswinkel en een sportpark
kunnen op termijn niet zonder een snelle
internetverbinding. Wil Wijster ook de komende decennia aantrekkelijk blijven om
te wonen en te werken, ook dan is glasvezel
absoluut een noodzaak. Denk daarbij aan de
diverse bedrijven in ons dorp: agrariërs, ZZPers, webwinkels, enz.
Investeren in glasvezel is naar mijn mening
ning ook een noodzakelijke duurzame investering in de leefbaarheid van Wijster.
Dus nu doen voordat het te laat is.
Inschrijven kan via de website www.sterkmiddendrenthe.nl/aanmelden, in de winkel
aan de Brinkstraat 3 in Beilen.
Maar natuurlijk ook via één van de ambassadeurs of mensen van dorpsbelangen Wijster.

Notaris Ed Engelen geeft uitleg
In de afgelopen periode zijn er wat vragen
gesteld over het hoe en waarom van een coöperatie. Ik heb voor u eerst maar eens op
Wikipedia gekeken en dan springt meteen
in het oog: het “vergroten van economische
macht”, het “behalen van schaalvoordeel” en
vooral ook het “gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest”. In ons geval kunt u het als
volgt zien: De coöperatie is eigenaar van het
glasvezelnetwerk en zorgt voor de exploitatie
daarvan.
U bent lid van de coöperatie en daarmee ook
voor een stukje eigenaar van het glasvezelnetwerk. Ieder lid neemt diensten af die worden
verzorgd/aangeboden door andere partijen
onder de voorwaarden die de coöperatie voor

“WAT IS EEN COÖPERATIE U.A.?”

u heeft uit onderhandeld. Die “andere partijen” betalen de coöperatie voor het gebruik
van het glasvezelnetwerk. Hiermee wordt de
financiering van het glasvezelnetwerk (terug)
betaald net als het onderhoud. Daarbij zijn de
volgende zaken van belang:
De coöperatie is een rechtspersoon en is
zélf aansprakelijk voor de schulden. Een lid
is daarentegen nooit aansprakelijk voor die
schuld. Dit komt ook tot uitdrukking in de
naam met de letters U.A. Deze letters staan
voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Daarnaast hebben de leden de hoogste zeggenschap binnen de coöperatie en dus ook over
wat er wel en niet mag gebeuren met/op het
glasvezelnetwerk.

Hulp nodig bij het inschrijven?
Wilt u zich inschrijven maar u wilt graag dat wij u hierbij helpen?
Neem contact met ons op door een mail te sturen naar onze ambassadeurs in Wijster.
			
namens Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe
			- berendvannoordsmd@gmail.com
			- stefanschonewillesmd@gmail.com
			
			namens dorpsbelangen Wijster
			
- Esther Westerbeek - ewesterbeek@icloud.com
			
- Alie Oortwijn - alieoortwijn@online.nl
Ook kunt u onze winkel bezoeken in Beilen.
Kijkt u hiervoor wel even of deze open is op:

De coöperatie zal een groot bedrijf worden
waar een professionele (dagelijkse) leiding
door één of meer bestuurders nodig zal zijn.
Het regelmatige toezicht op de dagelijkse leiding wordt uitgeoefend door een Raad van
Commissarissen. Deze Raad van Commissarissen stelt het belang van de onderneming
voorop. Het bestuur moet ten minste een
keer per jaar verantwoording afleggen aan de
leden.
Een bestuurder is ook op grond van de wet
verantwoordelijk voor een goede vervulling
van zijn/haar taken. Hij/zij is ook aansprakelijk voor de schulden in geval van onbehoorlijk bestuur. Deze aansprakelijkheid is
eveneens te verzekeren. Wel zo prettig voor
de bestuurder, maar óók voor de coöperatie.

Campagnekalender
14 september - 19 september:
Spandoeken, billboards en posters plaatsen
door het gehele dorp en omgeving
21 september - 26 september:
inloopavonden, nadere info volgt
eind september - begin oktober:
Huis-aan-huis bezoeken door de vrijwillegers van Sterk Midden Drenthe (waar nog
geen raam-biljet ‘Ik doe mee! ‘ zichtbaar is)

Meer informatie nodig?

www.sterkmiddendrenthe.nl/zoek-contact/informatiewinkel

Vraag de ambassadeurs

Veel gehoord/gevraagd

Berend van Noord
Nieuwe Es 9, Wijster
berendvannoordsmd@gmail.com
06 - 43 07 07 11

Sterk Midden Drenthe is een commercieel
bedrijf en heeft banden met KPN of Ziggo of
andere providers.

Stefan Schonewille
Nije weg 4, Wijster
stefanschonewillesmd@gmail.com
06-14 93 48 58

Nee hoor. Sterk Midden Drenthe is geen
commercieel bedrijf en heeft ook geen banden met commerciële bedrijven. Het is een
stichting die alleen bestaat uit onbetaalde
vrijwilligers. Mede-burgers en -inwoners die
al hun vrije tijd (en soms al meer dan twee
jaar) steken in dit project. De enige beloning,
en alleen als het project doorgaat, is dat men
zelf ook snel internet via glasvezel krijgt. De
kosten van de campagne (denk aan promotiemateriaal, reclames, zendtijd RTV Drenthe
e.d.) worden betaald uit subsidies van de gemeente en de provincie. Deze subsidies stoppen op het moment dat het project doorgaat
en de stichting overgaat in een coöperatie
U.A. die de aanleg, het beheer en onderhoud
van het glasvezelnetwerk gaat verzorgen.

Namens dorpsbelangen:
Esther Westerbeek
Bruntingerweg 29, Wijster
ewesterbeek@icloud.com
Alie Oortwijn
Drijberseweg 18, Wijster
alieoortwijn@online.nl
Ambassadeurs Spier:
Piet van den Berg, Spier
pietvandenbergsmd@gmail.com

Glasvezel winkel
Brinkstraat 3 - Beilen
0593 - 760021
info@sterkmiddendrenthe.nl
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Willem Tanis , Spier
willemtanissmd@gmail.com

