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Geachte heer Van Dalen, 

Graag vraag ik uw aandacht voor de internetproblematiek in de gemeente Westerveld, meer specifiek mijn 

woning/bedrijf in Uffelte.  

In ons gebied hebben we aanvankelijk met vreugde kennis genomen van het voornemen van de provincie om 

iedereen aan te sluiten op breedband. Helaas is dat in ons gebied blijven steken op het weliswaar aanleggen 

door een aannemer (op eigen risico) van een hoofdader, maar veel verder lijkt het niet te komen.  

Uiteraard begrijp ik dat er voldoende belangstelling moet zijn onder bewoners, inclusief de bereidheid om 

mee te financieren. Echter, in kleine gemeenschappen als de onze is een eis van 75% deelnemers volstrekt 

onhaalbaar maar vooral ook niet realistisch. Ik ben blijven steken op iets meer dan 50%. 

Ik ben een ZZP’er in de creatieve sector. Dit houdt in dat ik regelmatig foto-bestanden en grafische 

ontwerpen moet versturen. Dit duurt tussen de  24 en 32 uur. Tenminste, als de verbinding er niet uitklapt en 

je weer overnieuw kunt beginnen. Mijn klanten willen uiteraard directe service en daarom betekent de 

huidige trage verbinding dat ik gedwongen wordt uit te kijken naar een alternatief voor mijn zakelijke 

activiteiten. Laatste score was afgelopen weekend toen een bestand van 1,8 GB 72 uur heeft geduurd.  

Er mag inmiddels verondersteld worden dat bedrijven en particulieren weten dat het in Drenthe (nog) niet 

goed geregeld is met internet en derhalve het vestigingsklimaat niet optimaal is. 

Los van mijn persoonlijke omstandigheden weet ik dat er meer ondernemers zijn die zeer gehinderd worden 

in hun bedrijfsvoering door de trage verbindingen.  

Met de mededeling van de provincie in maart 2014 om “Iedereen in Drenthe aan te sluiten op breedband” 

heb ik – en met mij vele anderen- dit vooruitzicht gekoesterd en ‘doorgeworsteld’ omdat er immers voor 

iedereen breedband aan zat te komen.  

Samenvattend: er heerst in ons mooie dorp grote teleurstelling over de belofte dat iedereen mee zou kunnen 

doen.  

Is het nu zo dat de provincie te veel heeft beloofd?; is er sprake van politiek ‘wensdenken’?; heeft de 

provincie de zaken te florissant voorgesteld?;  

Wat kunnen wij doen om ook bij de rest van Drenthe met breedband te horen? 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Jaggie Design 

A Voerman 

 


