Weer stap gezet naar glasvezel in het witte gebied
Op 22 februari heeft de werkgroep Breedband Wormerland
Buiten de volgende stap gezet
richting glasvezel in de polder.
Toen ging het projectplan naar
de provincie Noord-Holland,
waarmee de werkgroep een
garantstelling van de provincie aanvroeg. Dit houdt in dat
de provincie zich garant stelt
voor de aflossing van de financiering die nodig is om glasvezel aan te leggen. Zonder die
garantstelling is de aanleg van
glasvezel niet te financieren
door een particulier initiatief
zoals dat van de werkgroep.
Zoals u in het WWJ van januari
hebt kunnen lezen, is de aanleg van glasvezel alleen haalbaar wanneer er voldoende
belangstelling is bij de bewoners van het buitengebied. De
komende maanden zullen wij
u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen. Een van
de volgende stappen van de
werkgroep is te polsen of die
belangstelling er ook is.
Wat gaat er de komende
maanden gebeuren, wie wonen er nu eigenlijk in dat witte
gebied en wat kunnen deze
bewoners nu al zelf doen?
Een hele serie vragen waar we
hieronder antwoord op geven.
Wat gaat er gebeuren?
Het projectplan bevat een globale planning die de volgende
stappen omvat:
Stap 1, periode februari-maart-april 2018: voorbereidende werkzaamheden voor
de aanleg van het glasvezel.
Denk daarbij aan zaken als het
regelen van de financiering en
garantstelling, oprichten van
een stichting of coöperatie die
eigenaar wordt van het netwerk, uitdenken van hoe het
netwerk eruit moet komen
te zien, zoeken van mogelijke
aanbieders van internet, tv en
bellen.
Stap 2, periode april-mei-juni
2018: kiezen hoe de aanleg
het beste kan plaatsvinden en
vragen wie allemaal een aansluiting willen.
Stap 3, periode na de zomer
van 2018: voorbereiding van

De cirkels op deze kaart geven de witte adressen weer.

de aanleg.
Stap 4, periode afhankelijk
van de provicie: start van de
aanleg van het netwerk.
Tijdens stap 2 zal moeten blijken of er echt genoeg belangstelling is om glasvezel haalbaar te maken.
Witte gebied
Verschillende
organisaties
hebben tellingen uitgevoerd
om te bepalen hoeveel witte
adressen er zijn in Noord Holland. Dit zijn adressen waar
het internet langzamer is dan
30 Mbit per seconde. De lijst
waar de werkgroep vanuit
gaat, bevat 289 witte adressen in Wormerland. In het
WWJ van januari stond een
overzichtskaart waarop deze
adressen staan. Voor de volledigheid nemen we die hier
ook weer op. Voor postcode
1456 gaat het in totaal om 178
adressen. Om glasvezel financieel haalbaar te maken, moet
minimaal 70% van de adressen meedoen. Voor geheel
Wormerland zijn dat er 202.
De aansluiting op glasvezel
houdt in dat u toegang krijgt
tot zeer snel internet, televisie
en telefoon via het netwerk.
De combinatie van deze drie

diensten wordt op de kabel
ook als pakket aangeboden
door verschillende providers,
zoals Ziggo en KPN. Omdat
het drie diensten in één pakket zijn, heet dit ook wel triple
play.
De kosten per maand voor
aansluiting op glasvezel zullen waarschijnlijk iets hoger
worden dan de tarieven die
providers voor de kabel hanteren. Dat komt omdat we met
elkaar het netwerk moeten financieren. Hoe meer mensen
echter meedoen, hoe kleiner
die opslag.
Wat kunt u nu al doen?
De werkgroep zal in stap 2 onder alle witte adressen peilen
wie een aansluiting wil op het
glasvezelnetwerk. U kunt de
werkgroep hierbij op twee
manieren helpen:
1. als vrijwilliger en op die
manier mee te werken aan
de realisatie van glasvezel
in de polder en
2. door nu al aan te geven of
u geïnteresseerd bent in
een aansluiting op glasvezel, graag inclusief naam,
adres en telefoonnummer.
Wilt u meedoen, uw interesse tonen of hebt u een vraag
of opmerking, mail dat dan
naar info@glasvezel-bwb.nl.
De werkgroep heeft ook een
website: www.glasvezel-bwb.
nl waar u zich kunt aanmelden
voor de nieuwsbrief.
Mark van de Weijer

Eerste kinderraad

Op 22 februari was de eerste
kinderraad in het gemeentehuis van Wormerland. Deze
kinderraad werd georganiseerd door de gemeente in
samenwerking met ProDemos
(voor de geïnteresseerden:
www.prodemos.nl). De deelnemende basisscholen met
ieder acht deelnemers waren
De Harpoen uit Jisp, De Eendragt uit Wormer en de OBS
uit Wijdewormer. Het thema
was ‘gezonde leefstijl’. Het
programma begon om 13.00
uur in de raadszaal. De opening gebeurde door wethouder en locoburgemeester Elly
Fens en de uitleg was van een
dagcoördinator van ProDemos, Rudger Sutvoet. Daarna
gingen de drie groepen naar
de verschillende zalen, waar
ze vergezeld van hun begeleider hun projectvoorstel
gingen maken. De OBS Wijdewormer ging met acht kinderraadsleden uit groep zeven
en acht met hun begeleider
Loes naar de ‘blauwe zaal’.
Wij mochten even mee voor
de uitleg en om een foto te
maken. Om 14.45 uur moesten de voorstellen ingeleverd
worden, dus werk aan de winkel. Om 15.00 uur was er een
gespreksronde met de raadsleden en werden de plannen
gepresenteerd. De aanwezige
raadsleden waren Harold Halewijn, Ronald Hendriks, Piet
Kramer als burgerraadslid en
(onze) Henk Roeleveld. Dit
klinkt al als een drukke dag,
maar we zijn er nog lang niet.
Om 16.00 uur is de voorbereiding voor de vergadering van
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