Hartelijk dank voor uw uitnodiging.
Uw uitnodiging wordt in behandeling genomen. Indien nodig neemt het ministerie contact
met u op via het door u ingevoerde e-mailadres.
Hieronder staan de gegevens die u heeft verzonden:
Uw uitnodiging
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Bewindspersoon: Minister Kamp
Wat is de titel van het evenement?: Breedband buitengebieden
Wat wordt er verwacht van de bewindspersoon? / Wat is zijn of haar rol?:
Luisteren naar hoe het in de praktijk gaat bij inspanningen breedband in
buitengebieden te realiseren
Wie organiseert het evenement?: Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten
Wat is het onderwerp?: Bespreken van de beantwoording van de vragen van 21
december 2012 over breedband in het buitengebied
Wat is de doelgroep?: De leden van de initiatiefgroep en anderen die aanwezig
willen zijn
Hoeveel personen verwacht u?: Onbekend
Waar wordt het evenement gehouden (adresgegevens)?: Het liefst in het
buitengebied van Putten
Wanneer wordt het evenement gehouden (datum + tijdstip)?: Nog nader te
bepalen, afhankelijk van de agenda van de minister
Is het evenement openbaar of besloten?: Besloten
Is het een commercieel of niet commercieel evenement?: Niet commercieel
Wordt de pers (landelijk en/of regionaal) voor het evenement uitgenodigd?: Ja
Is het een nationaal of internationaal evenement?: Nationaal
Wat is het (concept) programma?: Met grote verbazing hebben wij de
beantwoording van de vragen betreffende breedband in het buitengebied gelezen.
Er wordt een zeer positief beeld van de stand van zaken in Nederland
gepresenteerd. Er worden hoge percentages genoemd die helaas geen eerlijk
beeld van de werkelijkheid geven. Daarnaast worden er oplossingen genoemd die
vanuit een grote afstand van het platteland op basis van de theorie misschien
kloppen, maar in de praktijk helaas niet blijken te werken. Als Initiatiefgroep
Glasvezel Buitengebied Putten zijn we bijna twee jaar bezig om ook het
buitengebied van Putten aan te sluiten op de digitale snelweg. In die periode
hebben we met alle in het antwoord genoemde partijen overleg gehad en alle
genoemde oplossingen uitgeprobeerd. Voor een kort overzicht van onze
inspanningen verwijs ik graag naar het logboek op onze website
www.glasvezelbuitengebied.nl. Graag nodigen wij de minister uit om bij ons aan
het karrespoor op het platteland op bezoek te komen om uit de praktijk te horen
hoe het na lange tijd nog steeds ‘trekken aan een dood paard’ is. Wij willen de
getallen en oplossingen graag nuanceren en laten zien dat het tot op heden
onmogelijk is om in buitengebieden in Nederland een verbinding te krijgen die de
term breedband verdiend.
Wie zijn de andere belangrijke genodigden/sprekers?: Niet van toepassing.

