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Glasvezelteam (Commissie Technische Zaken) 
Evenals in het bestuursjaar 2017 heeft het glasvezelteam vele bijeenkomsten bijgewoond in de vorm 

van lezingen, symposia, rondetafeloverleg in het Provinciehuis, zelfs het eerste landelijke congres voor 

glasvezelondernemingen in Zwolle. Met name Hans van der Biezen houdt een geweldige database bij 
om goed het overzicht te kunnen behouden in de interesse voor een glasvezelverbinding. Ondertussen 

is duidelijk, dat onze buren De Natuurvrienden volledig afhaken.   
Begin mei 2018 was de status, dat 35,5 % van de Oosterduiners interesse getoond hebben in een 

glasvezelaansluiting. Na intensief overleg in het provinciehuis, tevens 

 

na doorrekening, bleek dit percentage feitelijk te laag om er een rendabel bedrijfsplan op te kunnen 
bouwen. Daar kwam bij, dat we tot dan toe aan de Oosterduiners nog steeds geen concreet aanbod 

konden overleggen. 
Om onder deze omstandigheden het glasvezelproject een nieuwe impuls te kunnen geven is daarom 

vlak voor de zomervakantie besloten om het aanbod concreet te maken door middel van de 
abonnementen die deel uitmaken van het pakket van Coöperatie Glasvezel Noord. Dit werd zichtbaar, 

doordat het glasvezelteam in de zomer informatiepakketten verspreid heeft onder alle woningen 

(voorzover dat mogelijk was) in de Oosterduinen.  
 

Dit resulteerde in een voorlichtingsavond op 21 september in de Brinkhof, waarbij alle providers een 
toelichting gaven op hun aanbod. Voorts is er een promotiecampagne gestart. Om te beginnen een 

rondgang door het bos op 17 november, vergezeld van vrijwilligers, studenten en leden van de 

Coöperatie Glasvezel Noord. In december en januari (2019) is in opdracht van het glasvezelteam een 
belronde gedaan door dhr. Koos Stellink van Sleutelstudent. Hieruit kwamen tal van verzoeken tot een 

huisbezoek, die vervolgens door Hans van der Biezen en Joop Deuling zijn gedaan om nader tekst en 
uitleg te geven. Bij e-mail d.d. 6 februari 2019 heeft Hans de stand van zaken rondgemaild.  

 
Op dit moment van schrijven – 12 februari 2019 – is de stand van zaken als volgt: 

 

Status Getoonde interesse Geen interesse Onbekend 

Deelname 35,5% (152 
belangstellenden) 

8,6% (37 personen)  

Abonnementen 22,4% (96 klanten) 27% (116 personen)  

Potentieel (429) 96 deelnemers  116 afwijzingen  217 personen 

 

In ons gebied is er een potentieel van 429 aansluitingen. Wat leren de genoemde cijfers ons dus? Van 

212 (96 + 116) eigenaren/huurders weten we wat ze willen. Per saldo is er dus nog een hele grote 
groep mensen van 217 Oosterduiners van wie we nog niet weten wat hun standpunt is. Het 

glasvezelteam zal zich tot 1 maart 2019 blijven inzetten om hierover duidelijkheid te verkrijgen. Dan is 
de deadline. Glasvezel Noord houdt op die datum eveneens een ALV, waarin een besluit valt te 

verwachten of de aanleg in de Oosterduinen al dan niet doorgang kan vinden.  

 
Het glasvezelteam roept de pleitbezorgers van een glasvezelnetwerk op hun buren te motiveren om een 

abonnement te nemen. Ondersteuning en informatie kan verkregen worden via  
glasvezel@oosterduinen.nl  

 
Commissie Wegen (CW) 

Om de kwaliteit van de wegen te waarborgen maken we onderscheid tussen korte en middellange 

termijn. Uitgangspunt is dat iedere eigenaar zelf verantwoordelijkheid draagt voor de bereikbaarheid en 
berijdbaarheid van de weg die in zijn of haar eigendom is. De vereniging stelt zich hierbij 

dienstverlenend op, zonder de juridische aansprakelijkheid op zich te kunnen nemen. Zoals 
gepresenteerd op de ALV over het bestuursjaar 2017 wordt naar analogie van de zgn. ijsmeesters van 

de Elfsteden gewerkt met wegenmeesters. Eigenaren overleggen de onderhoudsbehoefte met hun 

wegenmeester, die vervolgens contact opneemt met Joep Ferwerda.  
 

Op middellange termijn werken we binnen het brandveiligheidsplan aan de verbetering van de 
kwaliteit van de wegen. Overleg heeft plaatsgevonden met de Natuurvrienden. Een eerste onderzoek 
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wijst uit, dat de gemeente binnen het kader van de Wegenwet de taak van toezichthouder heeft, 

waardoor de gemeente mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de Boermarkewegen. 

Bij wijze van proef heeft de gemeente het eerste deel van de Voorsteweg opgeknapt door gebruik te 
maken van een ander vulmiddel.   

 
Commissie Communicatie (CC) 

De CC wordt gevormd door Ineke Molenaar en Hein Bloemink. Aangevuld met enkele bestuursleden 

kwam de CC op 3 september in Groningen bij elkaar om de agenda voor de komende periode te 
bepalen.  

 


