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Op 1 oktober 2012 is ECO-Oostermoer
opgericht met als werkgebied de gemeenten
Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo.
We hebben zeker niet stilgezeten, en onze
inspanningen beginnen concrete vruchten af
te werpen. In deze ECOURANT informeren
we u over de stand van zaken van een aantal
interessante ontwikkelingen.

Zaken waarmee we samen met u ons platteland leefbaarder en duurzamer kunnen
maken.
Om deze vruchten ook te kunnen plukken is het van groot belang dat ECO-Oostermoer
voldoende leden krijgt. Leden zijn tenslotte de basis van onze coöperatie. ECOOostermoer verbindt! Kijk voor meer informatie over het aanmelden op onze website en
vul het aanmeldingsformulier in! (www.eco-oostermoer.nl)

1. Leefbaarheid/ECO-Oostermoer verbindt
a. Glasvezelinfrastructuur
ECO-Oostermoer is in oktober 2013 gestart met een haalbaarheidsonderzoek om na te
gaan of hier voldoende draagvlak voor is en of het geheel financieel haalbaar is.
Uitgangspunten hierbij zijn dat er in principe bij iedere woning/ bedrijf/organisatie een
aansluitpunt komt en dat het toegankelijk is voor iedere portemonnee.
ECO-Oostermoer start dit initiatief omdat toegang tot glasvezel erg belangrijk is voor de
leefbaarheid en economische ontwikkeling van ons gebied; denk hierbij onder andere
aan het kunnen aanbieden van: digitale zorgondersteuning, scholen (gebruik Ipads),
(agrarische) bedrijven en thuiswerken. Naar onze mening kan dit ook de krimp van met
name het veenkoloniale gebied helpen keren. Met een dergelijke infrastructuur is snel
internet, digitale televisie en telefonie mogelijk met een hoge kwaliteit voor iedereen
beschikbaar.
ECO-Oostermoer heeft een partner gevonden in het Friese bedrijf iipen, dat veel kennis
heeft over en ervaring met glasvezel (www.iipen.nl ). Hierbij is hun kennis over en zijn
hun contacten met Zweden voor ons van doorslaggevende betekenis geweest. In het
dunbevolkte Zweden wordt een groot deel van de glasvezelinfrastructuur beheerd door
coöperaties, zonder winstoogmerk.

Het is de bedoeling dat in principe bij iedere woning en elk bedrijf een aansluiting wordt
aangelegd, ook als men er nog geen gebruik van wil maken.
Kortom: ECO-Oostermoer verbindt!
b. SeniorWeb
ECO-Oostermoer wil in samenwerking met SeniorWeb computercursussen aanbieden
voor met name de vijftigplussers, maar natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden van
harte welkom. Senior Web biedt computercursussen en hulp aan bij computerproblemen.
SeniorWeb Leercentra
SeniorWeb heeft 415 leercentra in het land. In een leercentrum
kunnen geïnteresseerden (zowel leden als niet-leden)
computer- en internetcursussen volgen, zowel voor beginners
als voor gevorderden. Senior Web werkt met zogenaamde
Ambassadeurs die gecoacht en getraind worden. Veel
Ambassadeurs in de leercentra zijn dan ook actief als docent of
assistent-docent. Maar er worden ook vrijwilligers voor andere
taken, zoals voor de techniek, PR en cursusorganisatie, ingezet.
In “Ons Dorpshuis” in Valthe verzorgt het Computer leercentrum 50+ computercursussen
die heel goed worden beoordeeld door de deelnemers. Toen een lid van ECOOostermoer er een bezoekje bracht hadden er zich voor het komend leerseizoen 66
cursisten aangemeld. Grote trekpleister is een uitgebreide cursus op de I-Pad.
ECO-Oostermoer denkt dat een grote groep I-Pad-bezitters behoefte heeft aan zo’n
cursus.
We willen in ons gebied nog een leercentrum inrichten en zullen via de plaatselijke
kranten vrijwilligers oproepen deel te nemen als ambassadeurs van SeniorWeb.

2. Duurzame energie
a. In- en verkoop van duurzame/groene energie
In de loop van 2014 gaat ECO-Oostermoer ECO-Oostermoer duurzame/groene energie
leveren.
In onze vorige ECOURANT heeft u kunnen lezen dat op de valreep een contract met een
duurzame energieleverancier door een faillissement niet door ging. Dit betekende dat wij
op zoek moesten naar andere mogelijkheden.
Achteraf blijkt de tijd in ons voordeel te hebben gewerkt. Wij waren immers niet de enigen
die door dit faillissement in de problemen waren geraakt. Voor coöperaties in NoordNederland was het aanleiding de handen ineen te slaan.
Lees verder op onze website: www.eco-oostermoer.nl
b. Het dorpsenergieplan
ECO-Oostermoer, de gemeente Aa en Hunze, de kenniswerkplaats voor de
veenkoloniën en Gasselternijveenschemond vervolgen hun samenwerking om te komen
tot een dorpsenergieplan (DEP).
Lees verder op onze website: www.eco-oostermoer.nl

3. De coöperatie
a. Leden
ECO-Oostermoer heeft tot nu toe niet actief aan ledenwerving gedaan. De reden is dat
wij vinden dat we eerst concreet moeten laten zien welke activiteiten ons voor ogen staan
om invulling te geven aan de doelstellingen van deze coöperatie voor en door de
inwoners.
In deze ECOURANT en op de website heeft u het een en ander kunnen lezen over een
aantal projecten. Leden zijn voor een coöperatie zoals ECO-Oostermoer van
levensbelang. Zij bepalen immers het beleid tijdens de Algemene Ledenvergaderingen,
kunnen actief meehelpen ons platteland leefbaarder en duurzamer te maken en voor
voldoende draagvlak zorgen waarmee de coöperatie haar plannen echt waar kan maken.
Hoe kunt u lid worden?
Door u aan te melden als lid via onze website www.eco-oostermoer.nl.
U kunt hiervoor het invulformulier gebruiken dat u kunt vinden onder het tabblad
“ECO-Oostermoer” via de link bij “Leden”.
Als u nu vast de contributie á € 15,- voor het lidmaatschap in 2014 overmaakt, dan wordt
u voor de resterende maanden van 2013 automatisch gratis lid!
b. De organisatie
In november 2013 vindt een Algemene Ledenvergadering van ECO-Oostermoer plaats.
Tijdens deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde
(financiële) beleid in 2012-2013. Daarnaast wordt het beleid en de begroting voor 2014
vastgesteld.
Alleen leden zijn stemgerechtigd en kunnen dus meebepalen hoe ECO-Oostermoer haar
werkgebied leefbaarder en duurzamer gaat maken.

Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wilt u meehelpen van ECO
Oostermoer een succes te maken, dan kunt u ons bereiken via:
info@eco-oostermoer.nl
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze vernieuwde website
www.eco-oostermoer.nl

