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Voortgang Glasvezel 

De campagne voor ons glasvezelproject is de laatste maand ingegaan. 
Op 30 oktober eindigt een bijzonder drukke periode voor onze ambassadeurs, die dit jaar, 
enorm veel werk voor het glasvezelproject verzet hebben. 
 
Wat hebben we tot nu toe bereikt? 
De score van de vraagbundeling voor Midden-Drenthe is nu 46 procent, Hooghalen staat nu 
op 43 procent, maar we zijn in ons dorp nog niet klaar. 
 
Waarom is dit glasvezelproject zo belangrijk? 
Dit glasvezelproject is gestart omdat de buitengebieden van Midden-Drenthe geen goede 
internetverbinding hebben. 
Als wij dit probleem niet oplossen verliezen deze buitengebieden geleidelijk de 
aantrekkingskracht voor bedrijven en bewoners en komt de leefbaarheid onder druk te 
staan. 
Wanneer dit eenmaal zichtbaar wordt, doordat vrijkomende woningen niet of nauwelijks 
meer verkocht worden, is het meestal te laat. Het proces van krimp is heel moeilijk om te 
keren. 
Een krimpend buitengebied heeft ook een nadelig effect op de dorpskernen. 
 
Waarom vragen wij de kabelabonnee mee te doen? 
Wij hebben gezien dat er in de buitengebieden voldoende belangstelling voor het 
glasvezelproject is. Maar met de inwoners van alleen de buitengebieden redden we het niet. 
Wij hebben de hulp van de kabelabonnee hard nodig om 65 procent te halen. 
 
Dus ook wanneer u al gezegd hebt niet mee te willen doen aan het glasvezelproject vragen 
wij u te overwegen om toch in te schrijven. Met name de inwoners die nu het 
Kabelabonnement Extra hebben, zullen voor de glasvezel ongeveer hetzelfde betalen. 
Een bijkomend voordeel is dat het glasvezelabonnement binnen 5 jaar goedkoper zal zijn 
dan het Kabelabonnement Extra omdat de Coöperatie, die straks opgericht wordt, geen 
winst mag maken. 
 
Inschrijven kunt u zelf doen via de website www.sterkmiddendrenthe.nl of u neemt contact 
op met één van de ambassadeurs voor Hooghalen: 
 
Wybe Wiekema  T (06) 4816 1548 
Hans Boslooper  T (06) 1280 2761 
Piet Jansen   T (06) 2644 0926 
 
 

Ontwikkeling woningbouw Brootacker II  
Medio november is er een informatieavond van de gemeente waarin een initiatief voor 
senioren- en starterswoningen (levensbestendige woningen) wordt gepresenteerd.  
In de volgende Boerhoorn zal een concrete aankondiging worden geplaatst. Indien u nu al 
vragen heeft kunt u contact opnemen met Martijn van Middelaar, T (06) 1299 4366. 


