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Misschien heeft u al eerder bericht van ons ontvangen of
misschien heeft u via anderen al van Midden-BrabantGlas
gehoord. Lees dan tóch verder over onze plannen en
wanneer we starten.

Burgerinitiatief

Mijn internetverbinding
is erg traag en valt
regelmatig uit. Als ik
hierover contact heb met
mijn provider krijg ik te
horen dat we blij mogen zijn
dat we een
internetaansluiting hebben

Midden-BrabantGlas is een burgerinitiatief dat zich inzet om
bewoners in de buitengebieden van Midden-Brabant te voorzien van
snel internet. Eindelijk voor velen. Gelukkig voor iedereen: klaar voor de
toekomst. GroenewoudGlas is de lokale ledencoöperatie die hiervoor de kar trekt in delen
van de gemeenten Vught, Haaren, Oisterwijk, Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg

Daar gaat het om: Leefbaarheid van het buitengebied
Ik wil graag dat mijn ouders
thuis kunnen blijven wonen,
zorg op afstand behoort
straks tot de mogelijkheden,
maar videogebruik vraagt
hogere internetsnelheden
dan hun huidige verbinding
ooit aan zal kunnen.

Dat is dus de voornaamste doelstelling van dit project: Het
veiligstellen van de leefbaarheid in het totale buitengebied. De
coöperaties hebben daarbij geen winstoogmerk. Om deze
doelstelling te realiseren moet het glasvezelnetwerk kwalitatief
en betaalbaar breedbandinternet gaan bieden aan alle inwoners
van die buitengebieden!

Glasvezel

Volgens de ProviderMonitor van de Consumentenbond is glasvezel is
snel en heeft het de minste storingen .

Al bijna 2500 adressen in het buitengebied hebben zich aangemeld
Op 14 jan. 2017 gaat de eerste schop in de grond en eind april kunnen de eerste
aansluitingen live gaan. Bent u ook geïnteresseerd? Laat het ons dan weten. De
mogelijkheid tot snel internet in uw woning is dichtbij
maar alléén mogelijk wanneer u zich ook ECHT
“Als het zover is kan ik nog wel
registreert als lid. Uw adres nemen we pas dan
aansluiten” dacht ik. Maar mijn
op in het glasvezeltraject. Kijk voor meer
buurman zei dat juist mijn registratie
informatie, het aanmelden en het laatste nieuws
van belang is voor de keuze van het
op www.midden-brabantglas.nl of neem contact
kabeltraject. Net op tijd. Anders was
op met een van onze bestuursleden.
mijn buurman wel aangesloten en ik
niet. Ja, later. Maar dat is dus
onbetaalbaar.

Met vriendelijke groeten,
Johan Martens (voorzitter 013-5111368), Frans Denissen (bestuurslid),
Jan Verstijnen (secretaris/penningmeester 06-51422976), Josèt Vermeer (bestuurslid)
T: 013-511 1368
W: www.midden-brabantglas.nl
E: GroenewoudGlas@midden-brabantglas.nl
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