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‘Hulptroepen’ voor snel internet
MARCEL LOODEN

SELLINGEN In Vlagtwedde, Belling-
wedde en Stadskanaal staan na de
zomer tientallen vrijwilligers klaar
om extra voorlichting over snel in-
ternet te geven.

Zij worden ingezet als te weinig
mensen in het buitengebied van die
gemeenten een betaald glasvezel-
abonnement dreigen te nemen. ,,De
vrijwilligers gaan dan extra voor-
lichting geven waardoor hopelijk
mensen over de streep worden ge-
trokken’’, zegt Ben Olde Agterhuis.

Olde Agterhuis is voorzitter van
de Stichting Snel Internet Wester-
wolde en Stadskanaal. Daarin zitten
mensen die in de buitengebieden
wonen en dagelijks worden gecon-
fronteerd met de nadelen van traag
internet. Ze richtten hun stichting
op met als doel sneller internet te
krijgen.

In het begin van dit jaar kwamen
ze een heel eind dichter bij dat doel.
Ze sloten toen een overeenkomst
met het bedrijf Mabin. Dat is gespe-
cialiseerd in de aanleg van glasvezel-
netwerk en maakte met die overeen-
komst duidelijk dat ook in de Vlagt-

Vanaf september
moeten 1500
huishoudens ja
zeggen

wedde, Bellingwedde en Stadska-
naal te willen doen.

Mabin heeft de zekerheid dat de
betrokken gemeentebestuurders al-
le medewerking willen geven. Maar
het moet ook de zekerheid hebben

dat minimaal de helft van het aantal
huishoudens in het buitengebied
daadwerkelijk een betaalde glasve-
zelabonnement wil afnemen en een
abonnement met een provider wil
afsluiten.

Bij die helft gaat het om zo’n 1500
huishoudens. ,,Bij een enquête heb-
ben al 2600 huishoudens gezegd be-
langstelling te hebben, maar nu gaat
het er om dat ze ook echt ja zeggen’’,
stelt Olde Agterhuis.

Dat ‘ja’ moet dan vanaf begin sep-
tember klinken. ,,Vanaf dat moment
kunnen huishoudens zich aanmel-
den. Als stichting houden we die

aanmeldingen in de gaten en als die
tegenvallen, gaan de vrijwilligers op
pad.’’

Die vrijwilligers worden deze
week ‘getraind’ op het geven van
voorlichting, door onder anderen
medewerkers van Mabin. ,,Zodat ze
in september er klaar voor zijn als
dat nodig mocht blijken.’’

Hoeveel een glasvezelabonne-
ment kost en welke provider in
beeld is, wordt volgens Olde Agter-
huis in juni bekend gemaakt tijdens
de Landbouwbeurs in Vlagtwedde.
,,Daar staan we dan met een stand
om ook informatie te geven.’’


