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Dorpsvisie  
Vorig jaar is gestart met de evaluatie van de Dorpsvisie. Uit de verschillende 
bijeenkomsten is naar voren gekomen het onderwerp verbindingen leggen/ slimmer 
samenwerken. Om hier vorm aan te geven willen wij alle 
verenigingen/stichtingen/werkgroepen uitnodigen (eventueel een afvaardiging) voor een 
overleg op maandag 2 oktober a.s. in het Dorpshuis.  Op de agenda staat dat elke 
vereniging/stichting in 3 minuten zichzelf kan presenteren door middel van de volgende 
vragen: 

- Wat doe je in het dorp? 
- Wat zijn de doelen? 
- Hoe zit de toekomst eruit? 
- Waarbij kun je hulp gebruiken van anderen? 

Aan het eind van dit overleg hopen wij dat alle verenigingen/stichtingen/werkgroepen 
elkaar kennen en elkaars kennis en kunde kunnen gebruiken in de toekomst. 
Kom aankomende maandag 2 oktober om 20.00 uur naar het Dorpshuis! 
 
 

 

 

 

Glasvezel Midden-Drenthe: UPDATE 

Glasvezel achter iedere voordeur in Midden-Drenthe. Het gaat nu zo goed met de nieuwe 
aanmeldingen na de wisseling van de providers, dat het financieel weer haalbaar is om 
iedereen aan te sluiten op ons snelle glasvezelnetwerk, dus inderdaad glasvezel achter 
iedere voordeur. 
 
Als u voor 1 oktober een abonnement afsluit, dan betaald u geen aanlegkosten. Onze 
beslissing om iedereen aan te sluiten, heeft ook voordelen voor de voortgang van het 
project. De aansluitploegen van de BAM kunnen veel efficiënter werken en we verwachten 
dat de activatie en de dienstenlevering daardoor ook sneller kunnen worden gerealiseerd. 
 
Er gaat dus heel veel gebeuren de komende periode. De BAM is met maar liefst 16 
(graaf)ploegen aan het werk.  
Aanmelden voor 1 oktober! 
Twijfelt u nog? Laat u dan adviseren op ons kantoor.  
 
Het is voordeliger om nu uw abonnement te regelen dan later, omdat u nu de 
aanlegkosten niet zelf hoeft te betalen. 
 
Coöperatie Sterk Midden Drenthe 
Weijerdstraat 7 Beilen 
www.sterkmiddendrenthe.nl 

http://www.sterkmiddendrenthe.nl/

