
Dit is de eerste nieuwsbrief van het Drents 

Glasvezel Collec�ef (DGC). U ontvangt deze 

nieuwsbrief omdat u woonach�g bent in het 

gebied waar wij druk bezig zijn glasvezel te 

realiseren.

Glasvezelwerkgroepen
bundelen krachten in
Drents Glasvezel
Collec�ef
 
Glasvezelwerkgroepen uit maar liefst der�g dorpen en

buurtschappen in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo

en Assen hebben samen s�ch�ng Drents Glasvezel

Collec�ef (DGC) opgericht. Hiermee komt de aanleg van

glasvezel binnen handbereik. Want samen zijn de lokale

werkgroepen goed voor zo'n 6.200 aanslui�ngen. En dat

is genoeg om -bij voldoende belangstelling- het netwerk

aan te leggen. Glasvezel voor iedereen, daar gaan we

voor! 

DGC vormt de paraplu boven alle lokale werkgroepen en

wordt bestuurd door vrijwilligers uit de deelnemende

dorpen. Gezamenlijk worden hier de contracten met

kabelaanleggers, financiers en providers aangegaan. De

lokale werkgroepen blijven gewoon ac�ef binnen deze

samenwerking. Zoals u ze kent, onder hun eigen naam.

En met hun eigen vrijwilligers die bijvoorbeeld de

belangstellingsregistra�e en de abonnementswerving

doen. 

Waarom ook alweer glasvezel?
Glasvezel biedt een razendsnelle, stabiele en 

betrouwbare verbinding voor…

 TV kijken via internet

 Zorg op afstand

 Ondernemers

 Thuiswerken

 Onderwijs en studie

 Beveiliging en alarmering

En bovendien zorgt een glasvezelaanslui�ng voor een 

waardevermeerdering van uw woning. 

Wat is de planning?
Op dit moment maakt het provinciale 

breedbandpla�orm VerbindDrenthe een 

netwerkontwerp voor ons. Daarnaast zoeken zij naar 

betrouwbare providers die hun diensten op ons 

glasvezelnetwerk willen aanbieden. Op die manier 

kunnen wij u straks een goed aanbod van internet, 

televisie en telefoon voorleggen. 

Wanneer het netwerkontwerp klaar is, kunnen we het 

Businessplan maken. Hierin leggen we vast hoe en door 

wie het glasvezelnetwerk wordt aangelegd. Ook wordt 

daarin de financiering geregeld. Daar zijn we op dit 

moment al met de gemeenten en de provincie over in 

gesprek. Als dat allemaal geregeld is, gaan we op zoek 

naar een aannemer. Naar verwach�ng gaat de eerste 

schep in het DGC-gebied in de zomer van 2018 de 

grond in. Wanneer uw dorp of huis wordt aangesloten 

is nu echter nog niet aan te geven.



Mijn belangstelling omze�en in een 
abonnement
In alle deelnemende dorpen is een belangstellings-

registra�e uitgevoerd, of wordt hier nog volop aan 

gewerkt. Met het aangeven van de belangstelling hee� 

u zich nog tot niets verplicht. Over enkele maanden 

komen vrijwilligers van de lokale werkgroepen bij u 

langs. Zij stellen u dan de vraag of u daadwerkelijk een 

abonnement wilt afsluiten. Het gaat hierbij om een 

abonnement voor televisie, internet en/of bellen. 

U kunt straks kiezen uit een aantal providers met 

verschil in aanbod, service en kosten. Om u te helpen 

bij het maken van de juiste keuze ontvangt u van ons 

de nodige informa�e. Via nieuwsbrieven, 

informa�emarkten en van de vrijwilligers die bij u 

langskomen. Daarnaast kunt u de laatste 

ontwikkelingen ook volgen op 

www.drentsglasvezelcollec�ef.nl. 

Contact
Het DGC is nog aan het ‘kwar�er maken’. Zo wordt er

onder andere gewerkt aan een gezamenlijke website.

Daarom verzoeken wij u, als u op dit moment vragen

hee�, zich te richten tot de contactpersonen van de

glasvezelwerkgroep in uw dorp.

Handige websites:
www.verbinddrenthe.nl

snelinternetydedepunt.nl

glasvezelannen.nl

glasvanaatothunze.nl 

www.naobersverglaazen.nl

De deelnemers op dit moment aan het Drents 
Glasvezel Collec�ef zijn:
Annen-Anloo-Gasteren-Loon-Oudemolen-Schipborg-
Taarlo-Zuidlaarderveen-De Groeve-Midlaren-Yde de Punt-
Bedrijventerrein Tynaarlo-Tynaarlo-oost-Zeegse-Amen-
Ekehaar-Eldersloo-Eleveld-Geelbroek-Deurze-Grolloo-
Marwijksoord-Nijlande-Nooitgedacht-Papenvoort-
Schoonloo-Vredenheim
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