Glasvezel
Onderstaande bericht hebben we mogen ontvangen op onze vragen ten aanzien van de aanleg van
glasvezel in het buitengebied.
Planning aanleg glasvezel in Berkelland
CIF heeft in de zomer een succesvolle campagne afgerond om het buitengebied van Berkelland te
voorzien van glasvezel. Destijds is aangekondigd dat direct na de zomer de schop in de grond zou
gaan. Nu blijkt dat de voorbereidingen meer tijd in beslag nemen, dan aanvankelijk gedacht.
Voorbereidingen in volle gang
Een belangrijke reden hiervoor is dat niet alleen in Berkelland, maar ook in andere gemeenten de
glasvezelcampagnes succesvol zijn afgerond. Dit heeft meer werk met zich mee gebracht dan CIF
heeft voorzien. Deze werkzaamheden worden opgepakt, maar hebben invloed op de aanlegplanning.
Achter de schermen is de aannemer volop bezig met de voorbereidingen van de aanleg. In de
tussenliggende periode worden ook de bedrijven op de bedrijventerreinen benaderd met een
glasvezelaanbod. Afgelopen week is het superscherpe aanbod op de deurmat gevallen. Het gaat in
Berkelland om ruim 200 bedrijven. Als ook 50% deelname gehaald wordt, dan worden ook de
bedrijven voorzien van glasvezel. De deadline staat op 5 december.
Ook het traject rond de maatwerkadressen vraagt in Berkelland meer tijd dan van te voren was
voorzien.
Planning
CIF start voor 15 december 2016 met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Uiteraard kijkt CIF
samen met de aannemer naar mogelijkheden om zo snel mogelijk glasvezel aan te leggen. CIF streeft
er naar de eerste bewoners in maart 2017 aan te sluiten.
We blijven de verdere ontwikkelingen volgen, we hopen dat de aanleg voorspoedig verloopt. Mocht
u zaken signaleren m.b.t. de aanleg of afhandeling horen we dit graag.

Bezoek B&W
Zoals in de vorige uitgave van de Koerier reeds aan gegeven krijgen we bezoek van B&W van de
gemeente Berkelland. Voor de zomervakantie is het college begonnen met een ronde langs de kleine
kernen. Helaas zijn toen een aantal geplande afspraken niet doorgegaan. Dit najaar krijgt dit zijn
vervolg. Het college wil graag in gesprek met het bestuur en de bevolking. Bij de eerste bezoeken was
er eerst een gesprek van een uur met het bestuur over van te voren door het dorp/bestuur
aangegeven en onderwerpen. Aansluitend aan het gesprek met het bestuur was er een informeel
samenzijn van ongeveer een uur met de bevolking De bevolking had ruim de gelegenheid om vragen
te stellen en met het college in gesprek te gaan. Deze opzet is goed bevallen bij zowel het college als
de bevolking. Het vervolg zal in grote lijnen op een hetzelfde manier worden aangevlogen.
Het bezoek staat gepland voor 14-12-2016 van 19.30 tot ca 22.00 uur.
Als Noordijks Belang hebben we volgende agenda (punten) voor dit bezoek. We waren blij verrast
met de verschillende reacties naar aanleiding van eerdere communicatie.
19.45 welkom door H. Radstaak

19.50 behandeling van volgende onderwerpen:
1. Vergrijzing
Hoe gaan we om met de vergrijzing, hoe houden we Noordijk leefbaar, we zien weinig verjonging in
de gemeenschap. Er is geen aanbod van woonruimte welke betaalbaar is voor de starters. Hoe
krijgen we en houden we jonge gezinnen in de gemeenschap. De school verbroedert de inwoners de
school heeft geen bestaansrecht zonder jeugd, zonder jonge gezinnen geen jeugd. Hoe krijgen we
meer jonge gezinnen in Noordijk. Hoe gaat de gemeente hiermee om.
2. Wegenonderhoud
Er is geen duidelijkheid wanneer wat en waar staat gepand, is het mogelijk dat hier openheid in
komt. Het is effectiever om openheid te geven hiermee creëer je win-win situaties.
3. AED
Op strategische plekken zijn er AED’s geïnstalleerd. Dit ondersteund door de gemeente. Nu lopen we
aan tegen het onderhoud. Dit loopt flink in de papieren. Meermaals is verzocht om hier een
voorziening voor te treffen vanuit de gemeente. Er is nu een tijdelijke oplossing. Echter staat de
vraag nog steeds open of het onderhoud centraal vanuit de gemeente kan worden aangestuurd.
Hiermee kunnen kosten worden geminimaliseerd. Mogelijk is er een combinatie mogelijk met het
onderhoud aan de particulier geplaatste AED’s.
4. Buurtpreventie
Ook Noordijk heeft een buurtpreventie team. Is het mogelijk dat hier een borden voor worden
geplaatst aan de toegangswegen.
5. Mobiele bereikbaarheid
De mobiele bereikbaarheid is op veel plaatsen in en om Noordijk zeer slecht. Gezien het belang van
bereikbaarheid zouden we dit graag verbeterd zien. Hoe krijgen we hier aandacht voor? Als
gemeente heb je dit niet in de hand. Kunnen we (gezamenlijk) een modus vinden om de aanbieders
in beweging te krijgen om dit te verbeteren.
6. VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid
Noordijk heeft een groot buitengebied. Berkelland werkt aan een nieuw bestemmingsplan, we zien
het aantal agrarisch bedrijven afnemen, wat wordt er mogelijk gemaakt met die vrijkomende
agrarische bebouwing. Mogelijkheden om woningsplitsing toe te passen. Er zijn veel ZZP’s in Noordijk
zijn er mogelijkheden om deze ondernemers de ruimte te geven in het kader van het VAB.
7. Maaibeleid
We hebben geen zicht op het maaibeleid, wanneer kunnen we maaien verwachten. Wat gebeurt er
met het maaisel, vorig jaar en dit voorjaar is dit op verschillende plaatsen niet opgehaald. Wat is hier
de achtergrond van.
Vanaf 21.00
Mogelijkheid van stellen van vragen door de inwoners van Noordijk.
We willen u uitnodigen om van deze gelegenheid gebruik te maken. Het College van B&W komt ook
voor u, heeft u vragen en of opmerkingen schroom laat u horen. Niet alles kan, maar als we van
elkaar niet weten wat gewenst is kunnen we er ook niet aan werken.

De Noordijksite
De vulling van de site is nog volop bezig, alle verenigingen worden benaderd door Jos Groothornte.
Mocht dit nog niet gebeurt zijn mag u ook zelf contact met hem opnemen (06-83599442) De opzet is
vernieuwd wanneer alle verenigingen de site hebben gevuld krijgen we een duidelijk overzicht van de
activiteit die plaatsvinden in Noordijk. Het blijft een uitdaging om een site up to date te houden. Hier
ligt voor alle verenigingen een taak. Ik wil u uitdagen om zaken voor de site en de agenda aan te
dragen.

