Aan de bewoner(s) van dit adres

September 2015
onderwerp
BreedBand Beemster
Geachte inwoner,
Betrouwbaar en snel toegang tot internet is tegenwoordig van sterk economisch belang.
De afgelopen jaren hebben wij vanuit de gemeente intensieve pogingen gedaan om
commerciële marktpartijen te bewegen onze gehele gemeente van glasvezel te voorzien.
Vaak was wel belangstelling voor de woonkernen, maar werd het buitengebied
uitgezonderd. Dat is een belangrijke reden waarom aansluiting tot op heden niet gelukt is.
Wij zijn daarom erg blij dat er in onze gemeente een groep burgers zich heeft verenigd
om hier zelf initiatief in te nemen. Ook de provincie Noord-Holland juicht dit initiatief toe.
Een burgerinitiatief met als doel om de hele gemeente Beemster van snel en betrouwbaar
(glasvezel) internet te gaan voorzien.
Waarom vindt de gemeente de aanleg van glasvezel zo belangrijk?
De gemeente vindt het van groot belang dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen om te
beschikken over supersnel internet. Er komen steeds meer toepassingsmogelijkheden
waarvoor een snelle internetverbinding noodzakelijk is. Denk aan zorg op afstand,
thuiswerken of studeren via internet. Dit geldt niet alleen voor inwoners in de kernen maar
ook in het buitengebied. Wel is de aanleg van glasvezel in het buitengebied veel duurder
dan in de kernen. Dat heeft te maken met het feit dat daarvoor veel meet meters
gegraven moeten worden. En die meters bepalen voor een groot deel de aanlegkosten.
Daarom zal een aansluiting in het buitengebied €10 per maand duurder zijn voor de
eerste vijf jaar.
Waarom nu beslissen, kunnen we niet beter afwachten?
Het burgerinitiatief heeft alleen kans van slagen als op voorhand ten minste 50% van de
huishoudens een contract af sluit via Breedband Beemster. Uiteraard is iedere inwoner
vrij om gebruik te maken van het aanbod om aan te sluiten.
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Met deze brief vragen wij u om serieus naar het voorstel van Breedband Beemster te
kijken en positief op het aanbod te reageren. Een deelname van 50% van de
huishoudens levert een grote technische vooruitgang op voor de inwoners van Beemster,
ook als u geen behoefte heeft aan internet. Er wordt namelijk ook een pakket zonder
internet aangeboden waarmee wel glasvezel voor televisie en telefonie beschikbaar komt.
We hopen u met deze brief voldoende informatie te hebben gegeven, om een goed
beargumenteerd besluit te kunnen nemen.
U kunt zich nog tot 1 december 2015 aanmelden bij Breedband Beemster.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Beemster.

G.H. Hefting
loco burgemeester
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