NIEUWSBRIEF
Buurtvereniging Catsop

Elsloo, 18 maart 2022,
Aan de leden van de buurtvereniging Catsop
Betreft: mogelijke aanleg glasvezelnetwerk in Catsop
Beste leden,
In tegenstelling tot Elsloo en andere dorpen, is er in Catsop nog geen glasvezel aangelegd,
maar hier kan verandering in komen.
Wellicht hebt u in de krant gelezen dat Delta Fiber Netwerk (in vervolg DFN) in heel Limburg
in de kleine kernen en afgelegen gebieden een glasvezelnetwerk wil aanleggen. Het woordje
mogelijk houdt in dat voldoende inwoners willen overstappen.
Het bedrijf geeft nu aan dat minimaal 35% van de inwoners zich moeten inschrijven.
Met de gemeente Stein is reeds een overeenkomst voor de aanleg getekend. De afgelopen
weken heeft via de mail een vertegenwoordiger van DFN de buurtvereniging benaderd om
te onderzoeken wat we gezamenlijk konden doen om de inwoners te informeren.
In de bestuursvergadering van 7 maart heeft de heer Keizers van DFN ons een uur
geïnformeerd waarbij het bestuur uitdrukkelijk de grenzen heeft aangegeven wat onze rol
kan zijn: onafhankelijke en objectieve informatie verschaffen zodat u uiteindelijk de voor u
beste keuze kunt maken. Bij deze vergadering was ook Ruud Martens, opgegroeid en
wonend in Catsop, aanwezig. Hij heeft onlangs een eigen bedrijf opgericht en is
gespecialiseerd in aanleg, verbindingen, wifi etc.
Er komt binnenkort veel informatie op u af. Als 1e willen we u attent maken op de
informatieavond van DFN in Het Maaslandcentrum: woensdag 13 april.
Globaal het programma hiervan
• 19.00-19.30 ontvangst bezoekers met koffie en thee en mogelijk bezoekje aan enkele
informatiestands
• 19.30-20.30 presentatie door en namens DELTA Fiber Netwerk over bedrijf, glasvezel,
de campagne etc. en volop gelegenheid tot stellen van algemene vragen (en
uiteraard het geven van antwoorden)

•

20.30-ca 21.30 mogelijkheid tot verder bezoek aan de informatiestands, het
verkrijgen van informatie, het stellen van meer individuele vragen etc. en uiteraard
op rekening van Delta Fiber Netwerk een of enkele consumpties

Vervolginformatie:
• U krijgt binnenkort, waarschijnlijk volgende week woensdag een brief met informatie
thuis van het projectteam DFN.
• DFN is bezig met het maken van een Glasvezelkrant voor het hele gebied MeerssenBeek-Stein, met daarin veel info over de aanbieders op het net: Caiway en Delta
Fiber, Helden Van Nu en Online.nl
• In de informatie-en wervingscampagne is ook sprake van verenigingsacties door de
aanbieders Caiway en Delta Fiber
Over deze laatste en andere acties waarover wij zijn geïnformeerd, zal het bestuur in de
eerstvolgende bestuursvergadering besluiten nemen.
Samen met DFN houden we u op de hoogte. We adviseren u in ieder geval om de infoavond
te bezoeken.
Deze brief komt ook op onze site onder het tabblad “Informatie>nieuws”.
Noteer ook in uw agenda en even belangrijk, (2 jaar geen Algemene Ledenvergadering van
de Buurtvereniging gehad) : vrijdag 22 april jaarvergadering. U hoort nog van ons.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtvereniging Catsop

