Save the date
INFORMATIEBIJEENKOMST SNEL BREEDBAND IN SLUIS
Is uw internetverbinding klaar voor de toekomst?
Of het nu gaat over het bieden van goede Wi-Fi toegang voor gasten op campings of het gebruik van
internet in de dagelijkse bedrijfsvoering van agrariërs: we merken allemaal dat goede
internetverbindingen onmisbaar zijn geworden.
Helaas is niet op elke plaats een goede internetverbinding beschikbaar. Zeker op het platteland is de
keuze vaak beperkt of van onvoldoende kwaliteit. Het aanleggen van een betere verbinding naar een
bedrijf of woning is hier kostbaar en telecombedrijven kunnen deze kosten onvoldoende snel
terugverdienen. Maar door creatief samen te werken, slimme inzet van technieken en mogelijkheden
kunnen bedrijven en consumenten in de gemeente Sluis samen wellicht meer dan individueel! De
gemeente Sluis, Provincie Zeeland, Recron en ZLTO slaan de handen ineen om te onderzoeken hoe ze
samen met de lokale ondernemers en particulieren goede internetverbindingen snel dichterbij kunnen
brengen.

Kom naar de breedband-informatiebijeenkomst op donderdag 26 juni 2014!
Deze interactieve informatiebijeenkomst is bedoeld om u te informeren over de huidige status van
internettoegang in het buitengebied van Sluis, mogelijkheden om de situatie te verbeteren, maar ook
om huidige ervaringen uit te wisselen. Het onafhankelijke adviesbureau Stratix helpt om diverse opties
te onderzoeken. We horen graag van u wat uw ervaringen zijn met internetgebruik. Als uit deze
ervaringen blijkt dat de internettoegang op het platteland van West Zeeuws-Vlaanderen ontoereikend
is, willen we samen met u de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk op providers af te stappen.
Uw inbreng is hierbij van wezenlijk belang want we willen zoveel mogelijk uw huidige ervaring en uw
wensen voor de toekomst als uitgangspunt nemen voor onze acties! Daarom nodigen wij u graag uit
om één van de informatiebijeenkomsten te bezoeken, die worden gehouden op donderdag 26 juni a.s.

Aanmelden
Onderstaande tijden en locaties zijn nog onder voorbehoud. Wilt u als ondernemer of bewoner van de
gemeente Sluis op de hoogte gehouden worden van de definitieve tijden en plaatsen, of hebt u vragen
of suggesties die we kunnen meenemen in de bijeenkomsten? Mail dan uw gegevens naar
breedband@zeeland.nl.

Praktische informatie
Datum
Tijd

Locatie
Adres
Routeinfo

11:30-13:00
(aansluitend aan bijeenkomst
van recreatie-ondernemers)
Strandcamping Groede
Zeeweg 1
4503 PA Groede
www.strandcampinggroede.nl

Donderdag 26 juni
15:00-17:00

19:00-21:00

Landgoed In de Morelleput
Sint Bavodijk 56A
4504 AB Nieuwvliet
www.indemorelleput.nl

Burgerzaal Gemeente Sluis
Nieuwstraat 22,
4500 AA Oostburg
www.gemeentesluis.nl

