nieuwsbrief 2 2017

Glasvezel buitengebied Westerwolde en Stadskanaal dichterbij !
Wethouders Goziena Brongers(Stadskanaal), Seine Lok
(Vlagtwedde) en Lea van der Tuin(Bellingwedde)
hebben namens de drie gemeenten een overeenkomst
ondertekend met MABIN B.V. (Maatschappij voor
Breedband in Nederland).
In deze overeenkomst staan de voorwaarden voor
MABIN om glasvezelkabel te mogen aanleggen in het
buitengebied van Westerwolde en Stadskanaal.
Onze stichting is al een tijd in gesprek met MABIN. We zijn uiteraard erg blij met deze
eerste stap op weg naar snel internet, televisie en telefonie in het buitengebied.

Wie / wat is MABIN?

Voorwaarden stichting gerealiseerd

MABIN werkt samen
met investeerders die
een lange termijn visie
hebben op de
ontwikkeling en
aanleg van moderne
communicatie
infrastructuren zoals supersnelle
glasvezelnetwerken in de buitengebieden
van Nederland..

Onze stichting
heeft van MABIN
de garantie
gekregen, dat haar
uitgangspunten gerealiseerd worden:


Aansluiting álle ‘witte’ adressen



Volledig glasvezel



Voor iedereen dezelfde prijs



Marktconforme tarieven

Belangrijk: voldoende deelname
Een investeerder zoals MABIN gaat er van uit, dat er
voldoende deelname is. Heel veel bewoners hebben het
afgelopen half jaar hun belangstelling al aangegeven
middels de intentieverklaring.
De stichting ‘Snel Internet Westerwolde en Stadskanaal’
verwacht dan ook , dat voldoende mensen zich straks
definitief gaan melden.
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We houden u op de hoogte
Er zijn naar aanleiding van de mededeling in deze nieuwsbrief vast nog
vragen. Met MABIN hebben we afgesproken de komende
tijd deze vragen zoveel mogelijk te beantwoorden in
nieuwsbrieven, bewonersbijeenkomsten, artikelen in de
pers enz.

Maar kijk ook op onze website, facebook en twitter voor de laatste informatie (klik op één
van de afbeeldingen)

Nieuwsbrief blijven ontvangen??
Deze nieuwsbrief wordt eenmalig verstuurd naar
iedereen die zijn belangstelling voor snel internet in het
buitengebied van Westerwolde en Stadskanaal heeft
kenbaar gemaakt!
Wilt u net als 2200 inwoners maandelijks
via de email-nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van de
voortgang van het project en heeft u dat nog niet specifiek aangegeven?
Doe dat dan door op de knop hiernaast te drukken. U stuurt dan een
mailtje en wij zorgen dat u op de lijst komt.

2

