
Glasvezel voor iedereen! 

 
 
Geachte medebewoner van de gemeente Horst aan de Maas, 
 
 
Zoals u ongetwijfeld niet ontgaan zal zijn, is er bij veel inwoners in de gemeente Horst 
aan de Maas recentelijk een snelle internetverbinding middels een glasvezelaansluiting 
aangelegd. Helaas zijn de bewoners van het buitengebied hierbij “vergeten”. 
 
Diverse benadeelde bewoners hebben daarop tevergeefs hun ongenoegen geuit bij 
Reggefiber, de gemeente, de politieke partijen en de verantwoordelijk wethouder. Deze 
hebben vooral veel moeite gedaan om aan te geven waarom het aansluiten van het 
buitengebied onhaalbaar zou zijn, in plaats van zich in te spannen om een oplossing te 
vinden voor dit onrecht. 
 
Nu ook het voorstel van de CDA-fractie, om de te appelleren aan de solidariteit van alle 
burgers, voortijdig gestrand is door het gebrek aan medewerking van de overige 
politieke partijen, hoeven we voorlopig van de politici en bestuurders zelf geen 
initiatieven meer te verwachten. 
 
Om toch de politici te bewegen een oplossing te zoeken, hebben wij het plan opgevat om 
een burgerinitiatief op te zetten. Wij willen een enquête onder alle “bewoners van het 
buitengebied” houden om zo veel mogelijk geïnteresseerden bij elkaar te krijgen. 
Het resultaat moet zijn om, samen met politici, de gemeente en Reggefiber, het mogelijk 
te maken dat iedereen over een glasvezelaansluiting kan beschikken. 
 
Om een zo breed publiek mogelijk te bereiken hebben we hulp nodig. We willen, samen 
met particulieren, bedrijven, dorpsraden, belangenorganisaties, media, etc.. een 
campagne starten. 
 
Ons verzoek aan u is dan ook of u bereid bent, om samen met ons, de overige bewoners 
van het buitengebied te benaderen om hun mee te laten doen aan de enquête. 
 
Als u hiertoe bereid bent kunt u dit laten weten op het volgende e-mailadres; 
 

iedereenglasvezel@gmail.com 
 
 
Natuurlijk mogen de bewoners van de kernen ons ook actief of moreel steunen. 
 
Tenslotte zouden we u nog willen vragen of u de informatie over uw pogingen om een 
glasvezelverbinding te verkrijgen, met ons wilt delen.  
 
We verzoeken u, in verband met de naderende vakanties, uiterlijk op 14 juni a.s. te 
reageren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Achten – Grubbenvorst 
Rob Janssen – Swolgen 
Bert Nobel – Broekhuizen 
Edwin Michiels - Melderslo 


