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Glasvezelnetwerk

Wethouder Theo van der Heijden zet glasvezel aan…
Op vrijdag 7 juli om 10.00 uur zet wethouder Theo van der Heijden de belichting van het glasvezel
aan in Riel. Dit doet hij bij het POP-station (=glasvezelverdeelstation) achter de brandweerkazerne,
Veertels 9. U bent van harte welkom hierbij.
Wat is glasvezel?
Glasvezel is een kabel met zeer dunne draadjes van glas. Deze kabel geeft razendsnel signalen in een
constante, hoge kwaliteit over grote afstanden door. Omdat glasvezel geen wettelijke
nutsvoorziening is, investeert de gemeente niet zelf in de aanleg ervan. Wel werkt ze van harte mee
en ondersteunt ze de coöperatieve aanpak voor een betaalbaar glasvezelnetwerk.
Sluit aan op de toekomst
Het netwerk dat nu in de buitengebieden ligt, past niet meer bij wat we tegenwoordig allemaal met
internet doen en in de toekomst nodig hebben. Zo maakt glasvezel het mogelijk om langer
zelfstandig thuis te wonen, vergemakkelijkt het thuis kunnen werken/leren en worden bedrijven
beter bereikbaar. Glasvezel zorgt er dus voor dat buitengebieden leefbaarder worden.
Belichten van glasvezel
Signalen over het glasvezel worden met lichtimpulsen verstuurd. Die gaan eerst van Eindhoven naar
het POP-station in Gilze. Deze kabels liggen er al. Om het volgende POP-station in de reeks van negen
te koppelen, moet de belichting in Riel aangezet worden. Deze handeling neemt de wethouder voor
zijn rekening. Vervolgens kunnen de signalen verder naar de aangesloten leden.
Meer leden welkom
In onze gemeente is de coöperatie GilzeEnRijenGlas verantwoordelijk voor de aanleg van het
glasvezel in het buitengebied. De graafwerkzaamheden in het buitengebied zijn nagenoeg klaar. In
Riel heeft de coöperatie nu 104 leden en in Goirle 66. In totaal heeft deze coöperatie op dit moment
1139 leden, maar meer leden zijn uiteraard welkom. De late aanmelders in het buitengebied of aan
het graaftracé door de kern komen dan in een zgn. veegronde aan de beurt.
Belangstelling peilen
De coöperatie is van plan om later dit jaar de belangstelling te peilen in de kern Riel. Als er voldoende
belangstelling is, zou hier ook glasvezel aangelegd kunnen worden. Voor de kern Goirle zijn er nog
geen concrete plannen. Als u meer informatie wilt dan is het handig om de website te bekijken:
www.midden-brabantglas.nl. Hier staat ook een handige folder op.
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