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Van de voorzitter
Voor u ligt nieuwsbrief nr. 8 waarmee wij u op de hoogte willen brengen van de laatste ontwikkelingen bij
de aanleg van glasvezel in Midden-Brabant. In de afgelopen maanden is er veel gebeurd. Zo hebben we de
financieringsovereenkomst met de bank getekend, is de planning voor de gehele aanleg van 700 km
glasvezel in Midden-Brabant bekend gemaakt en hebben we in Midden-Brabant de grens van 3.000 leden
overschreden. Kortom, we maken vorderingen met de aanleg en verwachten in het tweede kwartaal van
2018 alle leden te hebben aangesloten op het snelle internet.
Terugkijkend op deze ontwikkelingen, wil ik met name de deelnemers van het eerste uur bedanken voor
hun vertrouwen in onze coöperatie. Al meer dan een jaar geleden hebben zij hun ledenkapitaal ter
beschikking gesteld om de aanleg van het glasvezelnetwerk te realiseren. De coöperatie bood op dat
moment nog geen enkele zekerheid dat de aanleg ook zeker doorgang zou vinden. Er waren nog veel open
eindjes. De goede samenwerking en de positieve uitstraling van de leden heeft er mede toe geleid dat wij
onze doelstelling van 3.000 leden in Midden-Brabant gehaald. Daarmee hebben we de aanleg van glasvezel
in het buitengebied veiliggesteld.
Het heft in eigen hand nemen en de leefbaarheid in het buitengebied bevorderen is dus geen loze kreet.
We doen immers samen!
Theo Krabben
Voorzitter LangstraatGlas

Vitaal Vossenberg I en II kiezen voor Midden-BrabantGlas/LangstraatGlas
De bedrijventerreinvereniging Vitaal Vossenberg had al enkele jaren de
behoefte aan een eigen goedkoop, state-of-the-art glasvezelnetwerk. Vele
ondernemingen hebben behoefte aan deze technologie om vooral
toekomstbestendig te blijven. Na onderzoek heeft Vossenberg Vitaal
besloten om aan te haken bij het initiatief van MiddenBrabantGlas/LangstraatGlas.
Op 15 juni 2017 tekenden Vitaal Vossenberg en MiddenBrabantGlas/LangstraatGlas een overeenkomst voor een 100% dekkende
aanleg van glasvezel op het gehele terrein van de Vossenberg. Ook alle
beveiligingscamera’s zullen op dit veilige en bedrijfszekere glasvezelnetwerk worden aangesloten dat deel
uitmaakt van het coöperatieve glasvezelnetwerk dat dekking heeft in alle buitengebieden en
bedrijventerreinen van Midden-Brabant.
Door de samenwerking van Vitaal Vossenberg en onze coöperatie kunnen de ondernemers op de
Vossenberg profiteren van de voordelen van een grootschalig netwerk. Ook voor bedrijven die al voorzien
zijn, kan dit netwerk een betaalbaar back-up systeem zijn of een alternatief als hun huidig contract afloopt.

Algemene ledenvergadering Coöperatie LangstraatGlas U.A.
Noteer nu alvast in uw agenda:
donderdag 7 september 2017 Algemene
Ledenvergadering Coöperatie LangstraatGlas U.A.
Op die avond bent u van harte welkom bij Zalencentrum
Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze coöperatie.
Na afloop van de vergadering zijn de providers aanwezig
om uw vragen met betrekking tot hun diensten te
beantwoorden.
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging met agenda voor deze vergadering.
Bekijk ook de informatie van de providers op www.midden-brabantglas.nl/providers.

Info-avond providers
Tijdens de ALV op 7 september 2017 kunt u ook kennismaken met de consumentenproviders:

Gezocht: Elektrotechnische bedrijven
Na het aansluiten van uw pand zorgt de gekozen provider meestal voor het modem. Provider Stipte kan,
tegen meerprijs, ook de bekabeling en het aansluiten van apparatuur (TV, computer etc.) aan het
glasvezelmodem verzorgen. Maar natuurlijk zijn er ook in het gebied van onze coöperatie bedrijven die u
advies kunnen geven, de benodigde apparatuur kunnen leveren (TV’s etc.) en kunnen aansluiten zodat het
allemaal werkt. Misschien heeft u uw eigen installateur. Dat geldt niet voor iedereen.

Kent u een bedrijf of heeft u zelf een bedrijf dat voor rekening van onze leden deze diensten kan
verzorgen?
Neem dan contact op met de voorzitter van LangstraatGlas, Clasien de Leeuw of mail ons via
LangstraatGlas@Midden-Brabantglas.nl. Geef hun naam even door, of vraag of zij contact met ons willen
opnemen. Wij willen hen daarop uitnodigen om op een informatiemoment met hun vragen te kunnen
komen. Wij gaan ervan uit dat zij allemaal voor een mooie uniforme LangstraatGlasprijs hun diensten willen
aanbieden aan u. In ons gebied gaat het om ca. 450 aansluitingen.

Inzage in de planning voor de aanleg van 700 km glasvezel in Midden-Brabant
De lange termijn planning voor de aanleg van 700 km glasvezel in Midden-Brabant is met onze aannemer
besproken en wanneer de weergoden ons in het najaar en winter niet ongunstig zijn gestemd zal de aanleg
in het tweede kwartaal 2018 geheel zijn afgerond.
Nu het graafwerk in het eerste deelgebied rond Gilze en Rijen al is uitgevoerd kunnen we kabels gaan
blazen en aansluiten op de verbinding naar de universiteit van Eindhoven die op dit moment ook al
operationeel is. De apparatuur is inmiddels al in de eerstvolgende POP geplaatst en in week 21 testen en
kijken we of alles goed werkt. Daarna kunnen we ook de connecties met onze 5 consumenten providers
goed inregelen. Vanaf week 26 worden dan de eerste woningen aangesloten en kunnen direct daarna de
providers hun diensten gaan leveren op de aangesloten adressen.
De trein is dus op stoom en in volle vaart wordt nu het hele netwerk uitgerold, maar ondanks dat zal het
toch nog een klein jaartje duren tot we alle buitengebieden hebben aangesloten. Na de bouwvakvakantie
gaan we daarvoor zelfs twee bouwstromen op gang brengen om iedereen zo vlug mogelijk aangesloten te
krijgen. 700 kilometer graven met een beperkte overlast kost echter gewoon veel tijd.
Qua planning hebben wij er voor gekozen om eerst gebieden met een hoge ledendichtheid aan te sluiten,
zodat er ook snel inkomsten gaan komen die we weer kunnen gebruiken voor de aanloopkosten. Daar
hebben wij uiteindelijk allen belang bij. Maar ook de routes tussen de 10 POP’s hebben een zekere
voorrang, omdat dat dan direct al bijdraagt aan de bedrijfszekerheid van ons netwerk.
Op deze link Planning totaal Midden-BrabantGlas kunt u die globale planning inzien. Door op uw gebied te
klikken krijgt u rechtsboven in het scherm de planning te zien. Bij het inzoomen ziet u alle adressen met
huisnummers. Het bestand wordt niet dagelijks geüpdatet. Het kan dus zijn dat uw adres er nog niet op
staat. Dat wil niet zeggen dat u niet wordt aangesloten.

Aanleg in Oosteind gaat door
In Oosteind is de laatste maanden onrust ontstaan over de aanleg van glasvezel. Mabib en enkele
voorstanders van Mabib hebben in de media veel aandacht gevraagd voor de aanleg van glasvezel in het
buitengebied van de gemeente Oosterhout. Daarbij werd niet altijd de juiste informatie over MiddenBrabantglas en LangstraatGlas vermeld. Mabib claimt op dit moment dat zij 55% deelname in het
buitengebied hebben en na de zomer beginnen met aanleggen. Dit roept veel vragen op bij onze leden.
Maar we kunnen zeer duidelijk zijn: Midden-BrabantGlas legt in opdracht van LangstraatGlas glasvezel aan
in Oosteind. De leden langs het graaf tracé wonen en die het lidmaatschapsgeld betaald hebben, worden
aangesloten op snel internet.
Volgens de planning starten onze voorbereidende werkzaamheden in november van dit jaar, zodat alle
leden in het tweede kwartaal van 2018 voorzien zijn van glasvezel.
Midden-BrabantGlas is in overleg met de Gemeente Oosterhout over de vergunning. Als we aan de
voorwaarden voldoen, heeft Gemeente Oosterhout geen enkele reden om de vergunning te weigeren.
Omdat ook Mabib een vergunning aanvraagt bij Gemeente Oosterhout is er overleg over het mogelijk
samen graven van geulen en het leggen van twee kabels (een van Mabib en een van Midden-Brabant) in

een geul. Mogelijk betekent dit aanpassing van de planning indien noodzakelijk.
Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Midden-BrabantGlas verwelkomt 3.000ste lid!
Op 15 juni jl. werd de grens van 3.000 leden voor de vier
coöperaties binnen Midden-BrabantGlas overschreden. “Hiermee
is een goede basis gelegd voor een rendabele aanleg en exploitatie
van een glasvezelnetwerk in Midden-Brabant”, aldus Theo
Krabben, voorzitter van LangstraatGlas. “We feliciteren Bas van
den Boer van harte met zijn keuze voor een aansluiting op ons
netwerk”. Deze felicitatie werd met een mooie bos bloemen
onderstreept.
Bas van den Boer is een jonge ondernemer, die zijn bedrijf Aarden
Technologies verplaatst naar de Pallasstraat op het bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg. Een belangrijke
factor bij de keuze van deze nieuwe locatie was de aanwezigheid (of snelle komst) van glasvezel.
Het bedrijf van Van den Boer adviseert mensen om hun huis energieneutraal te maken door gebruik van
zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Door een eigen montagesysteem en gebruik van de
nieuwste technieken voor zonnepanelen in combinatie met zonneboilers, wil het bedrijf mensen
onafhankelijk maken van energiebedrijven. “Eigen energie opwekken is voor iedereen haalbaar en
betaalbaar. Daarbij zorgen wij er voor dat het ook esthetisch verantwoord is”, aldus Van den Boer. “We
ontwikkelen zelfs systemen waarmee men niet alleen energie
opwekt voor huiselijk gebruik, maar ook voor vervoer.” Meer over
Aarden Technologies vindt u op www.aarde.nl.

Wat kunt u nu al doen om straks een soepele overgang naar glasvezel te maken?
Wanner u nu een e-mailadres hebt dat gekoppeld is aan uw huidige provider (b.v. xx@hetnet.nl,
xx@kpnmail.nl of xx@ziggo.nl) dan moet u altijd een nieuw e-mailadres
aanmaken wanneer u overstapt op glasvezel. Wij adviseren u om dit zo snel
mogelijk te doen bij een gratis mailserverdienst (b.v hotmail, gmail of
outlook). U heeft dan voldoende tijd om al uw contacten hiervan op de
hoogte te brengen.
En vergeet ook niet om het nieuwe e-mailadres aan de coöperatie door te
geven. Het nieuwe e-mailadres kunt u ook al direct gaan gebruiken, u hoeft
hiermee niet te wachten tot uw glasvezel is aangesloten. Het “oude” e-mailadres komt dan automatisch te
vervallen als uw huidige abonnement is opgezegd.

Algemene Leveringsvoorwaarden Midden-BrabantGlas
Het bestuur van de uitvoerende coöperatie Midden-BrabantGlas heeft 14 juni jongstleden de ‘Algemene
Voorwaarden voor de levering elektronische communicatiediensten” vastgesteld. U kunt deze Algemene
Voorwaarden nalezen op de coöperatiepagina’s op de website van www.Midden-BrabantGlas.nl.
Coöperatie LangstraatGlas
Hoofdkorfweg 4
5145 PN Waalwijk
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