
 
 

Meppel, 14 december 2012 

 

Betreft: Toch glasvezel op de bedrijventerreinen in Meppel !! 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het afgelopen halfjaar hebben wij ons ingespannen om toch glasvezel te realiseren voor 

de terreinen Oevers A t/m E, Blankenstein en Rogat in Meppel. Op Noord ligt reeds 

glasvezel, daar kan worden aangesloten via KPN. 

Samen met de gemeente Meppel, Breedband in Bedrijf, Ziggo en onze vereniging ICC-
PMM zijn wij erin geslaagd om een aantrekkelijke aanbieding te bemachtigen voor de 

ondernemers. Daarbij is van cruciaal belang het ingestelde Ondernemersfonds. 

Glasvezel opent nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf. De snellere verbindingen, 

verbeteren de communicatie met andere bedrijven. Een deel van de kosten kunt u 

terugverdienen door kostenbesparing op telefoonverkeer. Een uitvoerige voorlichting 

zullen wij in januari opstarten. 

 

Een groot aantal bedrijven heeft ca. een jaar geleden de intentie getekend om mee te 

doen. We zullen deze bedrijven opnieuw bezoeken om te checken of de gemaakte 

afspraken verder uitgevoerd kunnen worden. Bedrijven die nog niet positief hebben 

gereageerd kunnen natuurlijk nu ook instappen. U sluit  een 5-jarig contract tegen een 

eenmalig aansluittarief van € 750,- en voor een maandbedrag van € 205,- heeft u een 

1:1 verbinding met het glasvezelnet en een internetverbinding van 10Mbps.  

 

De overeenkomst is gebaseerd op 40 aansluitingen, door ons voor 1 april 2013 te 

realiseren. Dat is het aantal bedrijven dat de vorige maal zou meedoen. Er zal 

omstreeks half januari een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd bij de 

gemeente Meppel, u wordt hiervoor nog uitgenodigd.  

 

Voor meer informatie neemt u contact op met 

Kees Kuijpers, M: 06-5333 4190, E: parkmanager@iccpmm.nl of  

Jan Piet van Dijk, Interwijs B.V., T: 0522-243 666, E: info@interwijs.nl. 

 

Wij gaan ervan uit, dat glasvezel u en uw onderneming vooruit zal helpen. Sluit u aan, 

zo houden de Meppeler ondernemers aansluiting aan de toekomst. 

 
Met vriendelijke groet, 

       

J.C. Westmaas    H.A. ten Brink 

Burgemeester     Voorzitter ICC-PMM 

 

 


