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Glasvezel in de kleine kernen en 
buitengebied van Brabant NU!!!!! 

Vanuit onze achterban komt steeds 

vaker de vraag: Wat kunnen wij doen 

om in onze kern en ons buitengebied 

glasvezel te krijgen? De technolo-

gische ontwikkelingen gaan zo snel 

dat het niet hebben van een digi-

tale infrastructuur het buitengebied op 

achterstand zet. Dat gold al voor het 

bedrijfsleven dat in het buitengebied 

een belangrijke bijdrage levert aan de 

economie en daarmee ook aan wel-

zijn. Het bedrijfsleven is overigens niet 

alleen de agrarische sector, maar ook 

recreatie en toerisme vallen hieronder 

en een groot aantal andere zakelijke 

activiteiten in het buitengebied. 

Teeffelen zorgt zelf voor 

glasvezelnetwerk 

De Brabantse dorpskern Teef-

felen (gemeente Oss) dat enkele 

honderden inwoners telt, heeft 

het op eigen houtje mogelijk 

gemaakt dat er een glasvezel-

netwerk wordt aangelegd. De in-

woners die zich hebben verenigd 

in de Stichting Maaskantnet zijn 

erin geslaagd om op eigen kracht 

de aanleg van glasvezel mogelijk 

te maken. De bewoners hebben 

volgens een lokale nieuwssite 

een partij gevonden die het net-

werk wil aanleggen, beheren en 

exploiteren. Maaskantnet heeft 

van de gemeente Oss toestem-

ming gekregen om gebruik te ma-

ken van een lege mantelbuis die 

loopt van de brug naar Macharen 

naar de sluis van Lith. Deze is 

in 2008 door de gemeente als 

reservebuis aangelegd naast 

een bestaande buis als com-

municatieverbinding tussen de 

sluizen van Rijkswaterstaat in 

Lith en de brug bij Macharen, 

schrijft Kliknieuws. Volgens de 

initiatiefnemers verhoogt een 

glasvezelnetwerk ‘de leefbaar-

heid van Teeffelen’. 

Supersnel internet 

Er vinden op dit moment grote veran-

deringen plaats in onze maatschap-

pij. Informatie en communicatie zijn 

essentieel voor ons leven en welzijn. 

Zowel commercieel als maatschap-

pelijk zal het gebruik van supersnel 

internet steeds meer deel uit gaan 

maken van ons leven. Dat zie je ge-

beuren in je eigen huis, in het dorp 

en de omgeving, in het contact met 

je eigen kinderen en kleinkinderen, 

in het gebruik maken van winkel- en 

zorgvoorzieningen op afstand. De 

ontwikkelingen gaan razendsnel. 

Open netwerk 

Om aan de behoefte van snel internet 

te kunnen voldoen is het kunnen be-

schikken over een glasvezelkabel de 

beste oplossing. Om tot een zo breed 

mogelijke toepassing te komen is het 

gewenst dat het een open netwerk 

wordt. Dat wil zeggen dat iedereen 

toegang op de kabel kan krijgen. 

Waarom glasvezel? Glasvezel heeft 

een vrijwel onbeperkte capaciteit, is 

tijdloos en veilig en eenmaal aange-

legd is de kostprijs het laagst. Nadeel 

is dat de eerste en eenmalige kosten 

van het aanleggen aanzienlijk zijn. 

Op dit moment beschikken de steden 

en grotere kernen over een glasvelnet 

aangelegd door marktpartijen. Vele 

kleine kernen zijn nog niet aange-

sloten. Op enkele uitzonderingen 

na is het buitengebied in Brabant 

geheel verstoken van glasvezel. 

Marktpartijen zijn op dit moment niet 

geïnteresseerd in de aanleg van een 

dergelijk netwerk. Gemeenten zijn 

over het algemeen terughoudend. 

Zij willen wel faciliteren maar het 

ontbreekt aan financiële middelen om 

glasvezel als een nutsvoorziening te 

beschouwen. 

Breedband Manifest Brabant 

Als VKKNB zijn wij enkele jaren gele-

den gevraagd om deel te nemen aan 

het initiatief van een aantal gemeen-

ten en maatschappelijke organisaties: 

het Breedband Manifest Brabant. De 

groep heeft zich in-

gezet om een snelle 

breedbandvoorzie-

ning voor heel Bra-

bant te realiseren. 

Een open netwerk, 

waartoe ieder 

huishouden in de provincie toegang 

zou kunnen krijgen. Dit initiatief is 

onlangs overgenomen door de 

Provincie Noord-Brabant. De provincie 

heeft middelen vrijgemaakt om 

projecten van de grond te krijgen en 

een fonds om financiële onder-

steuning te verlenen bij de aanleg 

van het netwerk. De VKKNB is blij 

met dit initiatief. 

>>> 
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Nauwelijks standaardoplossingen 

Op dit moment zien wij in de hele 

provincie veel initiatieven ontstaan. 

Het onderwerp begint te leven. 

Probleem is wel dat er nauwelijks 

standaardoplossingen voorhanden 

zijn. De communicatie is verwarrend 

en tegenstrijdig, ingegeven door de 

complexiteit en soms ook door te-

genstrijdige belangen. Het ontbreekt 

nog dikwijls aan een integrale sa-

menwerking tussen maatschappelijke 

partijen, gemeenten en regio. 

Er is echter een ding waar iedereen 

het over eens is. De noodzaak om 

tot een dergelijk netwerk te komen 

is er. Er ligt echter nog wel een forse 

opgave. De eenmalige kosten van de 

aanleg van een glasvezelnet zullen 

gefinancierd moeten worden. Daarbij 

is essentieel dat de mensen in de 

kleine kernen en de omliggende bui- 

tengebieden zelf de behoefte voelen 

en ook daadwerkelijk mee willen doen 

om glasvezel in hun huis te krijgen. 

Er zijn inmiddels meerdere voor-

beelden beschikbaar van projecten 

die de doelstelling bereiken om voor 

een betaalbare prijs iedereen aan te 

sluiten. 

Als VKKNB zien wij het als onze 

taak om via onze achterbannen de 

mensen op te roepen om over dit 

onderwerp na te denken. Wij bevelen 

dorpsorganisaties aan dit onderwerp 

te agenderen. 

Wij kunnen u daarbij helpen door de 

kennis in onze netwerken in te zetten 

en ervaringen in de voortrekkersge-

bieden met u te delen. Daarom de 

toevoeging in de titel: NU. Als u NU 

begint kunt u over enkele jaren de 

vruchten ervan p lukken.  <<< 

Voor meer informatie kunt u terecht 

bij het secretariaat van de VKKNB: 

info@vkknoordbrabant.nl. 

Harrie van der Loo 
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Van Burgerparticipatie 
naar Overheidsparticipatie 
De overgang van burgerparticipa-

tie naar overheidsparticipatie is 

een nieuwe stroming binnen onze 

samenleving. Overheidsparticipa-

tie houdt in dat de overheid bij het 

uitvoeren van burgerinitiatieven 

slechts een faciliterende rol ver-

vult. Burgers nemen de initiatieven 

en voeren deze vervolgens ook 

zelf uit. 

Deze initiatieven zie je op dit moment 

vooral ontstaan binnen dorpskernen, 

waarbij de dorpsraden een coördine-

rende rol vervullen. Voorbeelden hier-

van zijn: het beheer van het openbaar 

groen, aanleg van infrastructuur, het 

verzorgen van het lokaal vervoer, het 

oprichten van zorgcoörperaties en de 

instandhouding van buurtsupers en dit 

alles onder de vlag van de leefbaar-

heid. Interessant is dat er gemeenten 

zijn die dit soort initiatieven faciliteren 

en financieel ondersteunen. 

We moeten ook vaststellen dat nog 

vele gemeenten achterblijven en dit 

alles ligt vooral opgesloten in een 

mentaliteitsverandering. 

Om deze mentaliteitsverandering op 

gang te brengen zijn een aantal 

zaken van essentieel belang: 

Een overheid die los durft te la-
ten: 

 Die werkelijk regie durft te laten 

bij burgers. Die niet controleert, 

wel faciliteert en vertrouwen geeft 

aan haar burgers. Die in principe 

zorgt dat in plaats van zorgt voor, 

maar daarbij wel oog blijft houden 

voor die burgers die het echt niet 

zelf redden en daarvoor ook een 

vangnet creëert. 

 Die buiten bestaande kaders 

durft te denken en handelen en 

risico’s durft te nemen, juist door 

te vertrouwen op de eigen kracht 

van burgers. 

 Die lef heeft om regels los te 

laten en er dan vanuit gaat dat 

er zonder regelgeving veel meer 

gebeurt. 

Een gemeenschap die de hand-

schoen oppakt: 

 Die regie durft te nemen en ver-

antwoordelijkheidsgevoel heeft 

voor haar eigen gemeenschap. 

 Die start vanuit een draagvlak; 

een vraag of behoefte vanuit die 

gemeenschap. 

 Die niet het hebben van ‘recht op’ 

als uitgangspunt neemt, maar de 

aanwezige burgerkracht. 

Mijn motto is niet voor niets: ‘ken-

nis en kapitaal’ liggen op straat. 

Bovendien vraagt deze ontwikke-

ling ook een mentaliteitsverandering 

bij de gemeentepolitiek. Bij de ge-

meenteraad moet het dan niet meer 

gaan over de samenleving, maar 

er middenin in staan. Dit vraagt om 

een bestuursstijl, waarbij de balans 

centraal staat tussen het debat en 

de dialoog. 

Bert van Kesteren 

vice-voorzitter vereniging kleine 
kernen noord-brabant 

 


