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Glasvezel Update  
Zoals u heeft kunnen volgen in de media en op onze website is Coöperatie 
Sterk Midden-Drenthe nu druk bezig met de aanleg van het 
glasvezelnetwerk. Hoofdaannemer BAM is gestart met de plaatsing van de 
centrale knooppunten (POP’s), welke onderling met elkaar verbonden worden 
tot een zogenaamde netwerkkring. Deze netwerkkring wordt in juli 
aangesloten op ‘het landelijke internet’.  
Het actuele uitrolschema is op onze website te bekijken.  
 
De nieuwste ontwikkeling betreft de samenwerking met de providers Plinq en 
Netvisit. Beide providers hebben zich helaas om verschillende redenen 
teruggetrokken.  
Deze ontwikkeling is vervelend omdat u nu opnieuw een keuze moet maken 
voor een nieuwe Provider. De aanleg van het netwerk zal echter zonder 
vertraging doorgaan. Alle abonnementhouders die tot nu toe een contract 
hadden afgesloten bij Netvisit of Plinq kunnen zich echter nu opnieuw 
aanmelden bij één van de nieuwe providers: Trined, Fiber of Stipte. De 
diensten en tarieven van de drie providers staan overzichtelijk op de website 
en komen ook regelmatig langs in de diverse media en bij u in de bus. 
 
Bekijk op www.sterkmiddendrenthe.nl alle informatie en de tarieven van de 
Providers en schrijf u eenvoudig in! Voor vragen of hulp kunt u terecht het 
kantoor van de Coöperatie Sterk Midden Drenthe aan de Weijerdstraat 7 te 
Beilen of via telefoon (0593-760021) of mail (info@sterkmiddendrenthe.nl) 
 

Contributie inning 
In mei zal de contributie over 2017 worden geïnd. De contributie is dit jaar 
wederom vastgesteld op € 5,00. In de maanden mei-juni kunt u één van de 
bestuursleden aan de deur verwachten, wanneer u geen machtiging heeft 
getekend. In mei wordt de automatische incasso uitgevoerd. 
 

5 Sterren Dorp borden 
Zoals u mogelijk al heeft gezien heeft, heeft Hooghalen nieuwe 
snelheidsborden gekregen. De nieuwe verkeersborden zijn kleiner waardoor 
onze 5 sterrendorp borden er niet meer onder passen. 
Graag horen wij van onze dorpsbewoners waar wij deze borden opnieuw 
kunnen plaatsen, zodat zichtbaar blijft dat wij trots zijn dat wij een 5 sterren 
dorp zijn! 


