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1. Aanleg: wanneer waar (fasering)
Na de start bij GilzEnRijenGlas en de daarop volgende aanleg bij Baarle-NassauGlas is
nu GroenewoudGlas aan de beurt. Gevolgd door LangstraatGlas. Na de bouwvak start
aannemer Spitters met het aanleggen in ons gebied. Eerst in Tilburg-Noord, bij PoP
Loven. Dan naar PoP Haaren (ergens aan de Gijzelsestraat) en van daaruit naar PoP
Drunen. Onderwijl sluit men grofweg de gebieden ten noorden van de N65 aan.

U kunt ook kijken op www.Midden-BrabantGlas.nl. Klik op “Bekijk de planning voor uw
straat” en vul uw postcode met huisnummer in (aansluitlocatie). Als dat nog niet
werkt dan valt uw adres nog niet in fase 3 (zie schema pag. 4)
Grofweg gelden de volgende streefdata:
2. Wanneer uiterlijk aanmelden?
Voor deelgebied GroenewoudGlas Noord: vóór 15 juni 2017
Voor deelgebied GroenewoudGlas Zuid: vóór 30 juni 2017
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Voor deelgebied GroenewoudGlas Oost: vóór 30 december
3. En als ik later aanmeld?
Zie bijlage “Kosten Aanmelding aansluitadres” op pag. 4.
4. Algemene Ledenvergadering ALV: zet 21 sept in agenda

“De jaarrekening van GroenewoudGlas moet binnen 6 maanden na jaareinde door het bestuur zijn
vastgesteld en binnen 6 maanden en 4 weken na jaareinde door de ALV” staat er in de statuten. .
Omdat tijdens ALV 21-09-2017 aan de leden ook providers worden gepresenteerd gaan wij ervan
uit dat de leden de voorkeur geven aan één samengestelde bijeenkomst i.p.v. twee kort na elkaar.
Op verzoek van een lid sturen wij de jaarrekeningstukken toe. Zet de datum in uw agenda:
Donderdag 21 september 2017 bij Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, Helvoirt.
5. Info-avond providers

Tijdens de ALV op 21 september 2017 kunt u ook kennismaken met de consumentenproviders:

6. 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 maar ook benodigde apparatuur kunnen leveren (TV’s etc.) en kunnen
aansluiten zodat het allemaal werkt. Misschien wilt u uw eigen installateur.
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 GroenewoudGlas, Johan Martens of mail
ons via GroenewoudGlas@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
GroenewoudGlasprijs hun diensten willen aanbieden aan u. In ons gebied gaat het om
ca. 650 aansluitingen.
7. Gezocht: Servicebureau voor administratieve dienstverlening
De Coöperatie Midden-BrabantGlas u.a. is druk bezig met het aanleggen van het
glasvezelnetwerk in Midden-Brabant. Binnenkort worden de eerste van circa 3.500
aansluitingen gerealiseerd en kunnen de leden gaan genieten van een supersnelle
internetverbinding.
Daarmee is het werk voor de coöperatie niet klaar. Elke maand moeten er facturen
worden verstuurd, de ledenadministratie moet actueel blijven, en we willen telefonisch
bereikbaar blijven zonder een voortdurend beroep op onze vrijwilligers te moeten
doen. Zij hebben zich al maximaal ingezet om de aanleg van het netwerk mogelijk te
maken.
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De coöperatie wil dit werk daarom onder regie van het vrijwilligersbestuur
uitbesteden.
Kent u een bedrijf of heeft u zelf een bedrijf dat voor de coöperatie de
volgende diensten kan verzorgen?
1.
2.
3.
4.

Ledenadministratie actueel houden
Maandelijkse Incasso en opvolging storneringen verzorgen
Telefoonservice gedurende kantoortijden voor administratieve zaken
Maandelijkse rapportage naar opdrachtgever

Wij gaan er van uit dat belangstellende bedrijven van voldoende omvang zijn om de
continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de voorzitter van Midden-BrabantGlas,
Joost Bol, via joostbol@midden-brabantglas.nl
8. Ledenaantallen
Bij het samenstellen van deze Nieuwsbrief (30-05-2017) telt GroenewoudGlas meer
dan 600 leden en Midden-BrabantGlas bijna 2900. En de groei neemt weer toe nu
men ziet dat de aansluiting realiteit wordt. Binnenkort bezorgen wij, in volgorde van
de uitvoeringsfasen, bij alle woningen in uw straat nog een laatste aansporing om zich
aan te melden. Met de vermelding hoe de aanmeldkosten stijgen bij nog langer
wachten.
9. Provider gerelateerd e-mailadres wijzigen (Tip! NU doen)
Indien u nu een e-mailadres heeft dat gekoppeld is aan uw huidige provider (b.v.
xx@hetnet.nl of xx@ziggo.nl) dan moet u altijd een nieuw e-mailadres aanmaken. U
kunt dit het beste doen bij een gratis mailserverdienst (b.v Hotmail, Gmail of
Outlook). Wij adviseren u om dit zo snel mogelijk te doen. U heeft dan voldoende tijd
om al uw contacten en overheidsinstanties hiervan op de hoogte te brengen. Dit
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 automatisch te
vervallen als uw huidige abonnement is opgezegd.
Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op www.Midden-BrabantGlas.nl
Met vriendelijke groeten,
Coöperatie GroenewoudGlas u.a.
Johan Martens
voorzitter
Jan Verstijnen
secr./penningmeester
Frans Denissen
bestuurslid
Josèt Vermeer
bestuurslid

T: 013-5111368
M: 06 5142 2976

T: 013-511 1368
W: www.Midden-BrabantGlas.nl
E: GroenewoudGlas@midden-brabantglas.nl
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10.

Kosten aanmelding aansluitadres

TOELICHTING:
Fase 1 en 2
Fase 3

De aannemer heeft nog geen planning opgesteld. Alleen de glasvezelcoöperatie heeft administratiekosten.
De coöperatie heeft de aan te sluiten adressen doorgegeven aan de aannemer.
De aannemer maakt een werkplanning wat op welk moment moet gebeuren op basis van de aangeleverde adressen.
Fase 4
De aannemer heeft de werkplanning klaar en bepaalt een startdatum wanneer er met de werkzaamheden kan
worden begonnen.
De werkplanning kan nog wel worden aangepast maar hiervoor worden wel extra kosten gemaakt.
Fase 5
Alle materialen zijn besteld en werkroosters van medewerkers en inzet van (graaf)machines zijn bekend.
Nieuw adres direct mee aansluiten is dan niet meer mogelijk.
Wel wordt bekeken of er voorbereidend werk kan worden gedaan om het nieuwe adres in fase 7 aan te sluiten.
Fase 6
Alle materialen zijn besteld en werkroosters van medewerkers en inzet van (graaf)machines zijn bekend.
De werkzaamheden zijn begonnen. Tijdens de werkzaamheden een nieuw adres mee aansluiten is niet meer
mogelijk.
Aanmelden tegen meerkosten is mogelijk. Deze aanmelding langs het graaftracé wordt tijdens fase 7 aangesloten.
Fase 7
Het glasvezelnetwerk is aangelegd. Adressen langs het graaftracé die in fase 5 of 6 zijn aangemeld worden in een
na-aansluitfase alsnog aangesloten.
Dit moet opnieuw gepland worden. En een aparte werkploeg moet deze adressen gaan aansluiten.
NB Voor een aanmelding die pas komt nadat de graafwerkzaamheden in de straat zijn afgerond wordt € 500,- projectkosten
plus alle graafkosten gerekend.
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