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Overal lees en hoor je van alles over 
glasvezel, supersnel internet, 
breedband. Maar hoe zit het nou met 
dat snelle internet? Vraagt u zich 
ook af waarom iedereen zegt dat we 
glasvezel moeten hebben? En 
waarom glasvezel, zou de gewone 
telefoonlijn of kabel straks niet meer  
voldoen? Wat is breedband en hoe 
regel je snel internet in je dorp? 
 
Wat is breedband? 
Breedband betekent dat de 
verbinding met het internet wordt 
gemaakt met een 'snelle' verbinding, 
een verbinding met een grote 
doorvoercapaciteit. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de 
ontvangstsnelheid (download) of 
verzendsnelheid (upload). Er zijn 
verschillende types breedband- 
internet: 
- ADSL, via het telefoonnetwerk, met 
als netwerkeigenaar KPN 
- Kabel, via de coaxkabel, met als 
eigenaar bedrijven zoals Ziggo 
- Glasvezel, waar zowel ADSL 
aanbieders als kabelaanbieders 
gebruik van maken 
 
Tegenwoordig zien we dat steeds 
meer internetaansluitingen in de 
plattelandsgebieden te maken 
krijgen met onvoldoende doorvoer-
capaciteit. Het internet wordt steeds 
intensiever gebruikt en websites 
worden steeds ‘zwaarder’. Markt-
partijen kiezen ervoor om alleen in 
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rendabele gebieden te 
investeren. Hierdoor blijven  
delen van het Drentse platteland 
verstoken van een goede 
digitale ontsluiting. Tijd voor 
gezamenlijke acties. Door nu 
samen te werken, de vraag te 
bundelen en zelfredzaamheid te 
organiseren, wordt de kans 
gecreëerd om ook in de minder 
rendabele gebieden snel 
internet aan te kunnen leggen. 
 
Beleid in Drenthe 
Er is een subsidieregeling 
“Hoogwaardige communicatie-
netwerken Drenthe”, die 
bewonersgroepen kan helpen in 
het organiseren van onder meer 
vraagbundeling. Op basis van 
een gedegen projectplan 
voorziet deze regeling in een 
financiële bijdrage in de 
proceskosten. Daarnaast heeft 
de provincie besloten om 20% 
subsidie te verlenen op de 
daadwerkelijke realisatie van 
breedbandnetwerken. 
 
Hoe verder? 
Voor de bewoners in de buiten-
gebieden van Gasselte is het 
probleem zeker herkenbaar, 
maar wellicht is er ook in de 
kern van het dorp behoefte aan 
(nog) sneller internet. Bij 
voldoende animo is het mogelijk 
om zowel in de kern als in de 

buitengebieden snel internet aan te 
leggen (minimaal 100Mb download 
en upload), waarbij de kosten voor 
een 3-in-1 pakket (internet, TV en 
telefonie) lager zullen liggen dan de 
tarieven van de huidige aanbieders 
van internet. 
 
Plaatselijk Belang is al oriënterend in 
gesprek met de glasvezelwerkgroep 
van ECO-Oostermoer. Deze 
coöperatie stimuleert en faciliteert 
initiatieven in buurten, wijken en 
dorpen in het Oostermoergebied. 
Eén van die initiatieven is het 
aanleggen van een glasvezel-
netwerk in de regio. 
 
Als u behoefte heeft aan meer 
informatie, dan horen wij dat graag 
van u. Bij voldoende belangstelling 
organiseren wij een thema-avond 
waar u informatie kunt krijgen over 
de realisatie van een glasvezel-
netwerk in ons dorp. Kijk ook eens 
op www.verbinddrenthe.nl. Wilt u als 
ambassadeur meehelpen aan het 
realiseren van snel internet in 
Gasselte en Kostvlies? Neem dan 
contact op met één van de 
bestuursleden. 

 

  

AED vrijwilligers gezocht! 

In Gasselte zijn ongeveer 15 
vrijwilligers actief als AED-bediener. 
Bij een 112-oproep krijgen zij een 
SMS met als doel om binnen 6 
minuten een reanimatie te starten, in 
afwachting van de ambulance. Dit 
verhoogt de overlevingskansen van 
het slachtoffer enorm. Er is geen 
enkele verplichting, de vrijwilliger 
reageert alleen op een SMS als het 
voor hem of haar echt mogelijk is. 
 

Gelukkig is het aantal oproepen in 
Gasselte niet groot (tot nu toe 
gemiddeld één per jaar), maar toch 
zouden we graag wat meer 
vrijwilligers hebben. Kunt u 
reanimeren (BHV-er, EHBO-er of 
werkzaam in de verpleging), geef u 
dan op! Als u niet kunt reanimeren 
maar dit wel wilt leren, dan verzorgen 
wij een gratis opleiding voor u.  

De vrijwilligersgroep heeft een eigen 
AED tot haar beschikking. Voor 
aanmelding of vragen kunt u zich 
wenden tot het bestuur. Meer 
informatie kunt u ook vinden op de 
websites www.hartslagnu.nl en 
www.hartveiligdrenthe.nl. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  
      
    
 
 
 

Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij KNHM 
organiseert ook dit jaar de 
wedstrijd Kern met Pit. 
Wilt u graag zelf iets aan 
uw leefomgeving verbete-
ren? Dan kunt u zich met 
uw project inschrijven van 
1 september tot 31 okto-
ber 2014.  
 
Via de wedstrijd Kern met 
Pit gaan bewonersgroe-
pen aan de slag om hun 
idee voor de leefomgeving 
binnen een jaar te reali-
seren. De beste ideeën 
mogen deelnemen aan de 
wedstrijd. Bent u eenmaal 
binnen, dan opent dat 
deuren.  

De hiernaast genoemde 
wegen zijn door de 
gemeente ingepland voor 
(geheel of gedeeltelijk) 
groot onderhoud in 2014 
of 2015. Het is mogelijk 
dat werkzaamheden 
alsnog geschrapt worden 
of doorgeschoven worden 
naar een latere datum. 

Wegwerkzaamheden 

Kern met pit 

Vereniging 

Plaatselijk Belang  

Gasselte-Kostvlies 

Grotenend 9 
9462 PA  Gasselte 

 
TELEFOON: 
0599-564995 

 
E-MAIL: 

plaatselijk.belang@ 
gasselte-kostvlies.nl 

 
BESTUUR: 

Erik Wilms, 564576 
Rein van Boven, 564995 
Esther Venema, 565072 

Tinus Tammenga, 565383 
Carlo Hadderingh, 565610 

 

          

www.gasselte-kostvlies.nl 

 

 

Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies 

 

   
@GasselteOnline 

 

- Kostvlies 
- Achter de Brinken 
- Bosweg 
- Esweg 
- Groningerweg 
- Johan Hilbinglaan 
- Julianalaan 
- Kerkstraat 
- Looweg 
- Markepad 

Gedurende het uitvoe-
ringsjaar staat KNHM voor 
u klaar met tips en contac-
ten in haar netwerk. Krijgt 
u het idee gerealiseerd? 
Dan ontvangt u het 
predicaat Kern met Pit en 
duizend euro. Heeft u een 
idee voor uw leefomge-
ving? Schrijft u zich dan in 
via de website 
www.kernmetpit.nl. 
 
U kunt natuurlijk altijd met 
één van de  bestuursleden 
van Plaatselijk Belang 
overleggen over de 
aanpak van uw idee. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wat doet Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies? 

De Vereniging Plaatselijk Belang 
Gasselte-Kostvlies is opgericht om 
de belangen van inwoners van 
Gasselte en Kostvlies te behartigen. 
We hebben diverse initiatieven in het 
dorp gerealiseerd, zoals het 
speeltuintje aan de Schulte 
Alinghlaan en de pannakooi bij het 
dorpshuis. Ook geven we een 
financiële bijdrage aan andere 
activiteiten in het dorp. 
 
Plaatselijk Belang heeft regelmatig 
contact met de gemeente Aa en 
Hunze over onderwerpen die in 
Gasselte en Kostvlies leven.  

Omdat veel inwoners lid zijn, ziet de 
gemeente de vereniging als een 
serieus aanspreekpunt. Daarom is 
het belangrijk dat het bestuur goed 
op de hoogte is van de onderwerpen 
die u bezig houden, u kunt daarvoor 
altijd contact opnemen met één van 
de bestuursleden.  
 
Om nog sterker te staan bij de 
gemeente en nog meer activiteiten 
te kunnen realiseren, zijn nieuwe 
leden altijd welkom. Voor slechts 4 
euro per jaar bent u lid en helpt u 
Plaatselijk Belang met het 
behartigen van de belangen van 

inwoners van Gasselte en Kostvlies. 
Uw bijdrage wordt nuttig besteed en 
komt volledig ten goede aan het 
dorp. Word daarom lid! Nieuwe 
leden kunnen zich aanmelden via 
ons e-mail adres of bij één van de 
bestuursleden. 
 
Kijk ook eens op onze website, stuur 
een vriendschapsverzoek op 
Facebook of volg ons op Twitter! 
 

 


