
	

In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: 

1. Go voor Midden-BrabantGlas, aanleg glasvezel gaat door 
2. Maak kennis met het bestuur van Coöperatie LangstraatGlas U.A. 
3. Het graaf tracé van Coöperatie LangstraatGlas U.A. 
4. Hoe duur wordt het commerciële netwerk? 
5. Hoeveel leden hebben we op dit moment? 
6. Hoe kunt u bijdrage aan het bereiken van het gevraagde aantal leden en ledenkapitaal? 

	

	

1. Go	voor	Midden-BrabantGlas,	aanleg	glasvezel	gaat	door 
In de eerste weken van juli zijn de algemene 
ledenvergaderingen gehouden bij de vier coöperaties, 
GroenewoudGlas, LangstraatGlas, Baarle-Nassau 
Glas en GilzeEnRijenGlas. In totaal hebben ruim 900 
leden hun stem uitgebracht voor de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in Midden-Brabant.  

De aanwezige leden stemden op alle vier de 
vergadering nagenoeg unaniem in met de genoemde 
besluiten (Zie kader). Dit betekent dat we nu verder 
kunnen om het glasvezelnetwerk in Midden-Brabant 
daadwerkelijk te realiseren. Voordat de eerste schop 
echt de grond in kan is het noodzakelijk dat we in 
Midden-Brabant (dus bij de vier coöperaties samen) 
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3.000 leden hebben. Op dit moment staat de teller bijna op 2.100 leden, dus we hebben nog een hele weg te gaan.  

Maar dat neemt niet weg dat we in de eerste week van juli een mooie mijlpaal hebben bereikt door de instemming van 
de leden. Samen gaan we nu aan de slag om de ontbrekende leden te werven, want het is in ieders belang dat we het 
vereiste aantal leden halen. 

 

2. Maak kennis met het bestuur van Coöperatie LangstraatGlas U.A. 

Theo Krabben 

Voorzitter van de coöperatie LangstraatGlas U.A., 67 jaar geleden geboren in Breda. Woon samen met mijn vrouw Lia 
al bijna 30 jaar op het platteland van Sprang Capelle. Wij hebben geen kinderen. 

Na de HBS ben ik Sociologie en Personeelswetenschappen gaan studeren in Tilburg en Nijmegen. 
In 1972 begonnen als personeelsfunctionaris bij Philips in Eindhoven. Daarna diverse functies in 
Human Resources ook internationaal in het hogere management van hetzelfde bedrijf. 
Uiteindelijk betrokken bij het afstoten en reorganiseren van diverse Philips-onderdelen. 
Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van Sociale Plannen en het onderhandelen met 
vakorganisaties. Inmiddels gepensioneerd.  

Ik was op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk toen dit glasvezelproject langskwam. Sindsdien realiseer ik mij dagelijks 
meer en meer hoe belangrijk internet voor ons allen is geworden. Het is eigenlijk niet te begrijpen dat de overheid dit 
onmisbare medium aan de vrije markt overlaat. In tegenstelling tot de commerciële bedrijven heeft de coöperatie als 
doel om alle bewoners in ons gebied aan te sluiten op veilig, snel, betrouwbaar en betaalbaar internet. (in het begin ook 
nog vaste telefonie en tv, maar de verwachting bestaat dat dit snel minder belangrijk gaat worden). Technisch en 
organisatorisch is dit project een enorme uitdaging. Veel werk maar vaak enorm leuke ontmoetingen en fijne 
gemotiveerde collega-vrijwilligers. 

 

Eugène-Emile Kuis 

Bestuurslid van de coöperatie LangstraatGlas U.A., leeftijd: 48 jaar 
Afkomstig vanuit de Vesting Heusden, woon ik met mijn vrouw en 4 kinderen alweer acht jaar in Hedikhuizen. Tot 
volle tevredenheid. Dat is de reden dat ik mij inzet voor Hedikhuizen en het buitengebied. 

Ik heb zowel een ingenieurs als een bedrijfskundige achtergrond. Na mijn studie 
ben ik in 1994 gestart met werken, waarvan de laatste 16 jaar bij adviesbureau 
Twynstra Gudde. In mijn werkzaamheden ben en word ik betrokken bij vele 
(internationale) opdrachten, gericht op het aansturen en uitvoeren van complexe 
trajecten met veel partijen en belanghebbenden. 

Ik heb veel energie en drive om mij in te zetten voor zaken die ertoe doen, en ben buitengewoon enthousiast over het 
glasvezelproject. Ik zie dat het digitaliseren van onze maatschappij steeds sneller aan het toenemen is en ik ben van 
mening dat ook het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden daarbij belangrijk is. Omdat ik woon in Hedikhuizen, 
merk ik dat de buitengebieden, omdat deze commercieel c.q. bestuurlijk minder aantrekkelijk zijn, nogal eens worden 
overgeslagen. Dat vind ik niet goed. Door het bestuur van het burgerinitiatief (intussen de Coöperatie LangstraatGlas) 



te versterken, hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het ontsluiten van de buitengebieden door 
glasvezel. 

  

Clasien de Leeuw-Versteijnen 

Secretaris en penningmeester, 58 jaar geleden geboren in Berkel-Enschot. Sinds 1980 ben ik woonachtig in de 
Langstraatregio. De eerste 12 jaar in Drunen en nu al weer meer dan 24 jaar in het buitengebied van Waalwijk.  

Tot april jl. was ik werkzaam bij Rabobank Hart van Brabant, de laatste 15 jaar als Adviseur 
Coöperatie. In die functie ben ik in contact gekomen met verschillende burgerinitiatieven, 
zoals energie coöperaties en een zorg coöperatie. De opgedane kennis over burgerinitiatieven 
en mijn werkervaring bij een cooperatieve onderneming, wil ik graag inzetten voor de 
Coöperatie LangstraatGlas U.A. Met dit burgerinitiatief de leefbaarheid in het buitengebied 
verbeteren met de aanleg van een glasvezelnet, spreekt mij erg aan. Met die initiatief wordt 
de digitale bereikbaarheid in het buitengebied vergroot, zodat naast een snel internet ook 

gebruik gemaakt kan worden van de verschillende digitale zorgmogelijkheden die in opkomst zijn.  

 

3. Het graaf tracé van LangstraatGlas 

Zoals in het informatieblad is aangegeven, hebben we overeenstemming bereikt met een aannemer voor de aanleg van 
het glasvezelnet. Voor onze coöperatie is het volgende tracé opgenomen in het graafplan dat is voorgelegd aan de 
aannemer.  

 

 



4. Hoe duur wordt het commerciële netwerk? 

Tijdens de algemene ledenvergaderingen hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid dat er toch tegelijk met ons 
eigen coöperatief glasvezelnetwerk een commercieel glasvezelnetwerk in de grond wordt gelegd. Van verschillende 
kanten kregen wij vragen wat nu de tarieven van dat commerciële netwerk zullen zijn.  

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want ondanks eerdere toezeggingen heeft men inmiddels al twee keer de 
datum verschoven om de toekomstige tarieven te publiceren. Blijkbaar toch lastig om die openheid te bieden. Wat wij 
wel weten is dat men om op het commerciële glasvezelnetwerk aangesloten te worden de keuze heeft tussen ineens 
eenmalig € 1.815,00 betalen of eenmalig € 250,00 en vervolgens maandelijks € 15,00 extra boven op het 
maandabonnement van een provider die internet, tv en telefoonaansluiting levert. 

Het is nu gissen hoe duur dan een maandabonnement gaat worden en wat een abonnement dan gaat inhouden, maar 
€ 50,00 voor een pakket met een beperktere download en upload capaciteit zou zo maar kunnen. Bij een eenmalige 
betaling van € 250,00 komt het maandbedrag dan waarschijnlijk uit op circa € 65,00. Dat is dan in ieder geval niet 
goedkoper dan ons tarief voor een C lid, dat als er twee netwerken tegelijk worden aangelegd ook niet meer dan € 65,00 
zal bedragen. Want uiteraard wordt het kostenvoordeel van het gelijktijdig aanleggen direct aan al onze leden 
doorgegeven in de vorm van een lager maandbedrag.  

En ons startpakket zal minimaal beginnen met een downloadsnelheid van 100 MB en eenzelfde snelle uploadsnelheid, 
waardoor u zich verzekerd weet van een prima Skype- of FaceTime-verbinding met de kinderen of kleinkinderen overal 
ter wereld. En voor € 1,00 meer krijgt u zelfs supersnel internet met 500 MB download en upload. En laten we niet 
vergeten dat onze maandtarieven op termijn zullen dalen wanneer de bankfinanciering is afgelost en het extra 
ingebrachte ledenkapitaal is teruggestort.  Op basis van het huidige prijsniveau gaat er dan maandelijks nog eens 
ongeveer € 20,00 van uw maandbedrag af. En dan hebben wij het nog niet over de mogelijkheid ons eigen netwerk voor 
toekomstige toepassingen tegen kostprijs te kunnen gebruiken.  

Maar wij hoeven u niet uit te leggen dat uw keuze voor het eigen coöperatieve netwerk de juiste keuze is. Samen gaan 
wij voor een blijvende verbetering van de leefbaarheid in ons buitengebied.  

 

5. Hoeveel leden hebben we op dit moment? 
Op dit moment telt Coöperatie LangstraatGlas U.A. 248 leden, die samen een bedrag van € 460.000,00 aan ledenkapitaal 
inbrengen. LangstraatGlas is de coöperatie met het grootste gebied en de minst aansluitbare adressen. Alle vier de 
coöperaties samen (Midden-BrabantGlas) hebben in totaal bijna 2.100 leden met een ledenkapitaal van bijna € 3,5  
miljoen. We zijn dus op de goede weg. Als LangstraaatGlas moeten we nog zo’n 213 leden meer hebben om tot aanleg 
over te kunnen gaan. Dus vraag uw buurman of buurvrouw of zij ook meedoen. Samen komen we zeker tot het gewenste 
aantal leden. 

 

6. Hoe kunt u bijdrage aan het bereiken van het gevraagde aantal leden en 
ledenkapitaal? 

Zoals u in heeft kunnen lezen hebben de algemene ledenvergaderingen van de coöperaties het licht voor de aanleg van 
ons glasvezelnetwerk voorwaardelijk op groen gezet. De voorwaarden zijn dat wij enerzijds aan ons streefgetal van 3.000 
leden komen en anderzijds ook gaan voldoen aan de voorwaarden van de bank, die onder andere een eigen vermogen 
van 45% eist. 



Wij kunnen dit eigen vermogen bij elkaar brengen wanneer de leden gemiddeld circa € 1.866,00 aan eigen vermogen in 
de coöperatie willen storten. Om dit te bereiken hebben wij naast het basis C lidmaatschap van € 500,00 ook een B 
lidmaatschap voor € 1.500,00, en een A-lidmaatschap voor € 2.500,00 in het leven geroepen. De B en A leden krijgen 
als compensatie van hun extra inbreng een korting van respectievelijk € 5,00 of € 10,00 op het maandbedrag.  Op een 
spaarrekening moet je dan al een rente van 6% krijgen om eenzelfde rendement te behalen. 

Op dit moment is de gemiddelde inbreng van de leden van alle vier de coöperaties € 1.666,00, dus halen wij de 45% eis 
van de bank niet. Wij weten dat veel leden in eerste aanleg slechts € 500,00 wensten in te brengen, maar wel overwogen 
hun inbreng te verhogen wanneer er meer zekerheid over de aanleg van het glasvezelnetwerk is.  

Mocht u bij de keuze voor uw lidmaatschap ook deze overweging hebben gemaakt om te kunnen genieten van de 
maandelijkse extra korting dan is nu het moment aangebroken om de daad bij het woord te voegen. Stuur ons een e-
mail en wij nemen contact met u op om dit samen te regelen. 

Nu de aannemer gekozen is en feitelijk alleen de aantallen leden en de vermogenseis de echte hinderpalen voor de 
realisatie zijn, zetten wij samen met u ook in op het werven van nieuwe leden om echt overal aan 75% deelname in de 
buurten en straten te komen. Is uw buurman of buurvrouw nog geen lid?  Vertel hen over hoe ver we al zijn en dat het 
nu tijd is om ook mee te doen. De stap van bijna 2.100 leden naar 3.000 lijkt groot, maar wanneer 2.100 leden zich hier 
sterk voor maken is die klus ook zo voor elkaar. 
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