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Wanneer wordt uw glasvezelaansluiting aangelegd?
Als voorzitter van Coöperatie LangstraatGlas U.A. ben ik blij u op de hoogte te kunnen stellen van de
laatste ontwikkelingen. Want u vraagt zich ondertussen ongetwijfeld af ‘Wanneer word ik nou eens
aangesloten op glasvezel?’.
Het belangrijkste nog maar eens voor alle duidelijkheid eerst:
Wij hebben voldoende leden om het gehele project aan te leggen. Van de Maas tot aan de Belgische
grens, vanaf Den Bosch en Heusden tot aan A27 bij Geertruidenberg en Oosteind.
Uw glasvezelaansluiting komt er dus zeker aan.
Afgelopen week hebben we de definitieve
financieringsovereenkomst getekend bij Rabobank Hart
van Brabant. De besturen van alle vier de lokale
coöperaties en van Midden-BrabantGlas werden door
Peter Mikkers, directeur Bedrijven van de bank en Ferry
Peters, accountmanager Bedrijven, ontvangen. Ook voor
de bank was het bijzonder moment om een dergelijke
financieringsovereenkomst aan te gaan.

Planning
Met het tekenen van de financieringsovereenkomst
kunnen we nu ook een planning maken voor het hele project. Zoals u weet zijn we inmiddels al gestart
met de aanleg van de PoP (verdeelstation) in Gilze. Als eerst zal Aannemer Spitter de leden aansluiten
die vanuit deze PoP hun signaal ontvangen.
Spitters gaat met 10 ploegen vanuit een werkdepot in Gilze aan de slag
om gemiddeld 10 km per week aan te leggen. Reken maar uit. Ruim 600
km glasvezelnetwerk staat dus voor 60 weken. In de wetenschap wat
dus allemaal vooraf moet gebeuren zal duidelijk zijn dat het op stoom
brengen en houden van zo een grootschalig project een strakke
organisatie vergt. 60 weken vinden wij echter wel aan de lange kant. Om
de termijn van 60 weken te verkorten hebben wij met Spitters
afgesproken dat zij na de zomer met 4 extra ploegen gaan opschalen om
de opgelopen achterstand weer in te halen.
Dit betekent dat na de zomer de aannemer een tweede werkdepot,
vermoedelijk in Drunen, inricht om van daaruit in het gebied van
GroenewoudGlas en LangstraatGlas te starten. Er komen dan nog vier
graafploegen bij en vanuit Gilze en Drunen gaan dan ieder zeven ploegen

aan de gang. Wij hopen op korte termijn de grootschalige planning voor het hele gebied op de website
te kunnen publiceren.

Aanleg van het netwerk

U wilt natuurlijk graag weten hoe de aanleg in zijn werk gaat. Er gaat een heel proces en een
gedetailleerde planning aan vooraf.
Om het geheel wat overzichtelijk te maken is het project in stappen opgedeeld. Deze stappen zijn:
1. De eerste stap is het aanvragen van een vergunning, het nagaan van de aanwezigheid van
andere leidingen in het tracé, grondmonsters nemen.
2. Gedetailleerde uitwerking van aan te sluiten adressen en te volgen route. Hierbij wordt elke
aan te sluiten adres ‘geschouwd’. Een medewerker van Spitters komt bij u thuis kijken waar de
kabel het beste in uw woning binnen kan komen en hoe de route door uw oprit/tuin loopt.
Hoe dat schouwen in zijn werk gaat kunt u zien in dit filmpje.
3. Het leggen van buizen waar de kabels doorheen moeten komen om de aansluiting te
realiseren.
4. Het blazen van de kabels door de buizen.
5. Het lassen van de verbindingen in de kabels, zodat het signaal uw huis kan bereiken.
Op onze website www.midden-brabantglas.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van deze stappen.
Wanneer er dus op het laatst nog snel even iemand extra bij komt is het een hele puzzel deze extra
aansluiting correct in de planningen in te passen.

Boorplan

De gemeenten willen uiteraard precies weten waar wij de
kabel leggen, waar hij onder een straat door moet en hoe
onze aannemer er dan voor zorgt dat de verkeershinder tot
een minimum wordt beperkt. Staan er grote bomen langs de
weg? Dan moet er onderdoor worden geboord en gaan de
aanlegkosten voor zo’n stuk met supersprongen omhoog.
Niet alleen voor het inhuren van gespecialiseerde
boorbedrijven, waar ook weer extra papierwerk voor nodig
is. Vooraf moet een apart boorplan worden gemaakt,
inclusief geplande verkeersmaatregelen en soms ook een
groenadvies om er zeker van te zijn dat bomen niet worden
beschadigd.
Gelukkig willen een aantal landeigenaren langs dit soort oude lanen medewerking verlenen om de
glasvezel op 1 m diepte aan de andere kant van de sloot in het weiland te leggen. Ook in het gebied
van LangstraatGlas moeten we misschien een beroep doen op landeigenaren om dure boomboringen
te voorkomen. We vertrouwen erop dat zij ook hier hun medewerking willen verlenen.

Juiste afweging

De papierwinkel is schier eindeloos en het kost dan helaas ook maanden om dit alles geregeld te
krijgen om dan echt te mogen beginnen. 14 januari was onze symbolische start en inmiddels konden
de eerste wegboringen ook echt worden uitgevoerd. Want die moeten eerst klaar zijn alvorens de
graafploegen aan de gang kunnen om de kabels te gaan leggen.
Wij realiseren ons dat het helaas voor sommigen nog bijna een jaar zal duren alvorens de “eigen”
glasvezel in gebruik kan worden genomen. Zeker wanneer men tot diegenen behoort die al ruim een
jaar geleden het vertrouwen in ons coöperatieve project hebben uitgesproken door lid te worden, is
dat erg lang. Wij zullen dat vertrouwen echter niet beschamen. Straks heeft u allen supersnel internet
voor een prijs beter dan in de bebouwde kom.
Als lokale coöperatiebestuur dragen we de nodige argumenten aan om ook in ons gebied snel te
beginnen. Ook de andere coöperatiebesturen doen dit. In gezamenlijk overleg wordt die oplossing

gekozen die ook recht doet aan de noodzaak om de aanleg in ons aller belang kostenbewust uit te
voeren.
Theo Krabben, voorzitter Coöperatie LangstraatGlas U.A.

Informatieavond Oosteind
Op donderdag 20 april a.s. is in Oosteind een informatieavond voor leden van onze coöperatie. Mede
naar aanleiding van de publicaties van Gemeente Oosterhout over aanleg van glasvezel door Mabib,
heeft gezorgd voor de nodige onrust onder de bewoners van het buitengebied. Om deze onrust weg te
nemen, willen we deze avond een toelichting geven op de stand van zaken.
De informatieavond is ook toegankelijk al onze leden ook als ze niet in Oosteind wonen. Ook niet leden
zijn welkom.

U komt
toch ook?

INFORMATIEBIJEENKOMST
Donderdag 20 april om 20.00 uur
Oostquartier, Provincialeweg 96, Oosteind

Bekijk ook de informatie van de providers op www.midden-brabantglas.nl/providers.
Attendeer ook uw buurman buurman of buurvrouw, die nu geen lid is van de coöperatie, hierop anders zullen
straks de kosten van aanleg vele malen duurder worden.
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