
Bijlage V: reacties op het persbericht en interesse in deelname coöperatie  
 

Reacties persbericht februari 2012 

Burgers en ondernemers hebben naar aanleiding van de oproep in de gemeentekrant gereageerd. In 
totaal zijn er 53 reacties ontvangen. 35 van deze reacties gaven aan geïnteresseerd te zijn in 
glasvezel (deelname in een coöperatie werd niet genoemd) zolang dit tegen lage of normale tarieven 
wordt aangeboden. Eén bedrijf en 18 particulieren gaven aan geïnteresseerd te zijn in deelname in 
een coöperatie, met de kanttekening dat ze eerst wilden weten welke kosten dit behelst. Dit  bericht 
is in de gemeentekrant, op de website van de gemeente en via twitter bekend gemaakt.  

Stand van zaken  interesse in deelname coöperatie: 

Partij Interesse 
Woningbouwvereniging  
Kennemer wonen  

Kennemer Wonen wil één lijn trekken met hoe ze dit in andere 
gemeenten ook doen: in Heiloo wordt de aanleg door een externe 
partij gedaan en daar wordt door KW niet aan bijgedragen op wat 
voor manier dan ook. Dit doen ze voor andere gemeenten ook niet. Er 
is dan ook geen interesse  in een coöperatie of wat dan ook deel te 
nemen. 
 

  
ondernemersorganisaties  
De Weidjes Geen interesse 
Rest ondernemers  

19 november 2012 vond in Bergen aan Zee een ondernemerscafé 
plaats met als thema ‘Glasvezel’. Dit was een algemene 
informatieavond, mede op initiatief van B3. B3 is voornemens over 
ongeveer twee maanden een informatieavond te organiseren over de 
financiële consequenties van de aanleg van een glasvezelnetwerk en 
deelname in een coöperatie.  
 

  
Scholen  
  

In een overleg van schoolhoofden van het basisonderwijs is het 
onderwerp op de agenda gezet. Er lijkt interesse te zijn, echter is het 
de vraag of er budget voor is.  
 

Europese School  
Deze wil liever gister dan vandaag glasvezel. Onduidelijk of zij 
deelnemen in een coöperatie.  
 

  
Horeca Moet nog een gesprek plaatsvinden 
  
Musea/bibliotheek  
  



Bibliotheek  
Geeft  er de voorkeur aan dit via een private partij te doen en niet te 
participeren in een coöperatie. Momenteel vinden gesprekken plaats 
met een provinciale serviceorganisatie om te zien wat zij voor hen 
hierin kunnen betekenen.  
 
Omdat ze hier al mee bezig zijn, willen ze momenteel geen andere 
mogelijkheden verkennen of aansluiten bij een coöperatie. Ze willen 
eerst deze gesprekken afronden.  
 
De bibliotheken willen in iedere gemeente dezelfde lijn volgen  
 

Kranenburgh  
In deze fase van de ontwikkeling is het niet gewenst bij dergelijke 
ontwikkelingen aan te sluiten, het past het niet in de huidige 
bedrijfsvoering en bovendien is daar geen budget voor begroot.  
 
Misschien dat Kranenburgh in de toekomst nog aansluit, maar op dit 
moment kan daar geen toezegging over gedaan worden.  
 

  
Huisartsen (HOED)  

Glasvezel is vanuit het MCA op de agenda van de HONK vergadering 
geplaatst. Via deze weg worden alle huisartsen geïnformeerd. 
Hierover is verder nog niets bekend.  
 

  
Ouderenzorg  
Eckmunde  

Eckmunde wil niet participeren in een coöperatie. Ze hebben al 
glasvezel op beide locaties en de bestuurder is niet van mening dat 
het genoeg oplevert ten opzichte van wat het kost, zelfs wanneer ze 
meer invloed hebben op het realiseren van zorg op afstand.  
 

De Marke  
De Marke laat via de mail weten: ‘De Marke is momenteel niet 
geïnteresseerd in een deelname in de coöperatie met betrekking tot 
een glasvezelnetwerk. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de 
realisatie van de Nieuwe Marke. 
 
Helaas weten wij nog niet met zekerheid of de nieuwbouwplannen 
gerealiseerd kunnen worden. Ook als dit niet gerealiseerd kan worden 
weten wij nog niet hoe de organisatie er dan uit gaat zien. 
 
Kortom, wij kunnen op dit moment nog niet juist inschatten of de 
coöperatie voor ons een toegevoegde waarde heeft’.  
 

Magentazorg  
Via de mail: ‘Wij zijn in 2010 reeds overgegaan op glasvezel. De reden 
om over te stappen was omdat we de drie hoofdlocaties van 
MagentaZorg op ict-gebied met elkaar wilden verbinden’. 



 


