NIEUWSBRIEF

Coöperatie LangstraatGlas U.A.

Oktober 2016

[Editie 4]

Beste leden van Coöperatie LangstraatGlas U.A.
Hierbij treft u onze volgende nieuwsbrief aan. Wij willen u in deze periode waarin zo weinig lijkt te
gebeuren zo goed mogelijk op de hoogte houden over de stand van zaken in ons glasvezel project. In
deze nieuwsbrief treft u onderstaande onderwerpen aan:

1.

Wanneer start de aanleg? wanneer heb ik de glasvezelaansluiting?
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2.

Registratie bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
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3.

Onze financiering is rond
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4.

De eerste vergunning is binnen
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5.

De gesprekken met MABIB verlopen stroef.
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1. WANNEER START DE AANLEG?
WANNEER HEB IK DE GLASVEZELAANSLUITING?
Dit is de meest gestelde vraag op dit moment en helaas hebben wij daar nu nog geen concreet antwoord
op. Wij willen met onze nieuwsbrieven u zo goed mogelijk inzicht geven in het proces naar het graven
toe. We willen u informeren over de stappen die we maken, de vorderingen en de belemmeringen. Aan
het eind van deze nieuwsbrief komen we hier op terug.

2. REGISTRATIE BIJ DE AUTORITEIT CONSUMENT & MARKT (ACM)
Midden-BrabantGlas en de vier moeder-coöperaties zijn officieel geregistreerd bij
de ACM om een elektronisch communicatienetwerk te exploiteren en om over dit
netwerk ook diensten aan te bieden. Dat eerste gaan wij uiteraard nu met nog

meer energie in uitvoering brengen. De diensten laten wij vooralsnog over aan de hiervoor veel meer
gekwalificeerde providers. Maar wanneer het netwerk klaar is, zullen wij samen met u gaan kijken waar
wij het netwerk kunnen inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid van het buitengebied.

3. ONZE FINANCIERING IS ROND
Goed nieuws!! De Rabobank ons heeft laten weten een financiering voor de aanleg van ons coöperatief
glasvezelnetwerk te willen verstrekken. Met hun gedegen toetsing van ons plan hebben zij bevestigd dat
wij een goed en levensvatbaar plan op tafel hebben liggen voor zowel het
solo, als ook het duo scenario. Uw vertrouwen in de coöperatieve aanpak is
dus terecht gebleken.
Uiteraard stelt de bank bij een dergelijk grote financiering de nodige
voorwaarden. 2.500 leden bij duo aanleggen en 3.000 leden in het geval dat
MABIB niet tegelijk met ons haar netwerk in Midden-Brabant zal aanleggen
zijn ook bij u bekende getallen. Maar de voorwaarden dat wij goed verzekerd moeten zijn en dat er straks
een hypotheek op ons netwerk moet worden gevestigd, zijn zowat open deuren. De zware toetsing door
de bank heeft wel geleid tot het inzicht dat de contracten van voor 16 augustus 2016 met onze A-, B- en
D-leden op een detail moeten worden aangepast om niet in conflict te komen met de wet financieel
toezicht. Wij zullen de betreffende leden in de komende week hierover benaderen.
De aannemer is geregeld, nu dus ook de bank. Wij zijn druk in gesprek om een goed aanbod van een
aantal providers te kunnen presenteren. En uiteraard binnen de eerder aangegeven maandtarieven. De
volgende stap is het regelen van de vergunningen binnen de 16 gemeenten, waar wij ons netwerk willen
aanleggen.

4. DE EERSTE VERGUNNING IS BINNEN
Zeg niet dat onze Belgische buren bureaucratisch zijn. In tegenstelling tot onze Nederlandse regelgeving
kregen wij al binnen een maand bericht van de gemeente Ravels dat wij op hun grondgebied onder
Nieuwkerk onze glasvezelkabel mogen aanleggen voor de woningen die daar tegen de Nederlandse
grens aanliggen. Over leges wordt niet gesproken. Natuurlijk moeten wij alles weer na de aanleg
herstellen in de oorspronkelijke staat, maar dat spreekt van zelf.
In de lopende gesprekken met de 16 gemeenten in ons Midden-Brabant zullen wij dit goede voorbeeld
absoluut aan de orde stellen, maar wij zijn bang dat we toch per meter graaftracé moeten afrekenen

5. DE GESPREKKEN MET MABIB VERLOPEN STROEF
Zoals bekend kan het samen met MABIB aanleggen ons veel voordeel opleveren, maar op dit moment

hebben wij last van de trage voortgang in de afstemming over graaf tracé en de vergunningaanvragen.
Wij proberen van onze kant de druk zo hoog mogelijk te houden, maar als je iets samen wilt doen ben
je afhankelijk van je partner. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij hier maximaal proberen om zo snel
mogelijk resultaat te boeken. Wij lopen hierin voorop.
Wij houden er ook steeds meer rekening mee dat wij alleen moeten gaan aanleggen. In dat geval dienen
we er nog 700 leden bij te werven. Ledenwerving is dus topprioriteit!!!!
We doen al veel: we hebben vele honderden flyers verspreid langs ons graaf tracé en gelukkig begint dat
steeds meer respons op te leveren (maar nog veel te weinig). We hebben bijeenkomsten georganiseerd
met de eigenaars van grote en kleine campings: de reacties waren erg positief. Er staan nog diverse
bijeenkomsten gepland in buurtschappen. Ook de bedrijventerreinen krijgen van ons veel aandacht: zo
denken we na over een regeling voor bedrijfsverzamelgebouwen, waar de eigenaar en gebruikers niet
dezelfde persoon zijn. Ook hier wordt gedacht aan het belang van de leden van de coöperatie door geen
uitzonderingsposities te maken. Als dit lukt, kunnen we mogelijk al op zeer korte termijn vele tientallen
leden inschrijven!
We kunnen ook nog hulp gebruiken. Zoals u weet, is de meest
effectieve ledenwerving die van buur tot buur. Wij zoeken
daarom mensen in s’ Gravenmoer en Waspik-zuid om zich bij ons
te melden om samen te bekijken welke wervingsacties we daar
nog kunnen ondernemen. Ook mensen (ondernemers of
werknemers) van de bedrijventerreinen kunnen ons wellicht
helpen om hier het ledenaantal te verhogen.
Tenslotte: als u zelf nog een idee heeft om het ledenaantal te
laten groeien: laat het ons weten zodat we in een volgende nieuwsbrief kunnen melden dat we de grens
van 3.000 leden zijn gepasseerd.
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