Nieuwsbrief September 2017.
Aanleg glasvezel gestart
Het is zover, we zijn gestart met het aanleggen van de glasvezel kabel in de coöperatie BaarleNassauGlas u.a., eerst gaan we het gebied Alphen en de gemeente Baarle-Nassau aanleggen
zodat we een verbinding met het netwerk in Gilze en Rijen kunnen maken. De schouwers zijn al
langs geweest bij diverse woningen om te kijken waar de aansluiting moet binnenkomen en of
er eventueel een wachtbuis ligt waarvan ze gebruik kunnen maken, dit gaat de aannemer nu
verwerken vanaf week 34 is de aannemer gestart met boringen in het betreffende gebied en in
week 35 start het graven, zodat we eind 2017 allemaal voorzien zijn van snel en stabiel internet,
TV en telefoon.

POP station Baarle-Nassau
In week 36 plaatsen we het verdeelstation ( POP ) op de hoek van de Heesboom en
Hoogstratensebaan en van daaruit graven we alle richtingen uit om alle aangemelde leden te
kunnen aansluiten, nu maar hopen op een niet te strenge winter zodat we niet teveel
oponthoud hebben. Intussen zijn vrijwilligers brieven aan het rond dragen waar de komst van
de schouwers wordt aangekondigd in Alphen en Baarle Nassau, zodat u zich al kunt beraden
waar u de glasvezel wil laten binnenkomen in uw woning.

Belgische commerciële zenders en providerinformatie
Misschien vraagt u zich nu wel af of we ook de Belgische commerciële zenders straks op onze TV
kunnen ontvangen, dit zal straks afhangen van het aantal mensen dat bereid is hier iets meer
voor te betalen en of het gedoogd zal worden. Daarom wil ik u vragen of u zou willen melden of
u een van diegene bent die hier iets extra`s voor over heeft, zodat we kunnen inschatten
hoeveel leden hiervan gebruik zouden gaan maken, en dit meenemen in de onderhandeling met
de providers. We zullen ook nog een paar avonden plannen waar de providers zich zullen
presenteren zodat u alle vragen met ze kunt doornemen en een beslissing kan nemen welke
provider het best aan uw wensen voldoet.

Provider gebonden e- mail adressen
Als u straks niet voor een voldongen feit geplaatst wilt worden om in korte tijd uw e-mailadres
te wijzigen zou u nu al kunnen beslissen of u een vrij e-mailadres neemt zoals @gmail.com of
@hotmail.com die u straks zo mee kunt overnemen naar uw nieuwe provider. Door tijdig een

nieuw e-mail adres aan te maken hebt u de ruimte om uw contacten hiervan op de hoogte te
brengen, en tijdelijk ook nog uw oude e-mail adres te kunnen raadplegen.

Hoogste tijd om mee te doen
Ook is het voor uw buren als ze zich nog niet hebben aangemeld wel zo een beetje de laatste
kans om zich aan te melden zodat het ook voor hun nog betaalbaar is, dus kent u een van deze
buren of familieleden die nog niet zijn aangemeld, zou u ze op de hoogte kunnen brengen van
de vorderingen in het project. Het zou ze later veel ergernis of zeer hoge kosten kunnen helpen
voorkomen.

Chaam zuid, Galder en Strijbeek
Ook voor het gebied Chaam zuid, Strijbeek en Galder komt het moment dat we het gebied gaan
bevriezen wat betreft het aanmelden voor de normale prijs zeer dicht bij, dus ook daar is
belangrijk dat aanmelden nu wel zeer snel moet gaan gebeuren. Ook voor de bewoners van
Galder centrum is de doelstelling voor het behalen van de honderd aansluitingen om mee te
kunnen aanleggen een zaak om snel te beslissen.

Nieuws van Midden- BrabantGlas
Al bijna 3.300 leden
Nu de aanleg in volle gang is zien wij ook een gestage doorgroei van het aantal leden. Op korte
termijn verwachten wij het aantal van 3.300 te passeren. Dus al 300 meer dan dat we voor een goed
sluitende exploitatie nodig hebben. Wij moeten hierdoor deels wel wat extra lengte aanleggen,
maar onze hoofdinfrastructuur is hier al op berekend, en dus dalen per saldo de gemiddelde kosten
per aansluiting. Wij hadden deze ontwikkeling wel voorzien, maar nu het echt realiteit wordt zijn wij
natuurlijk meer dan content. Hierdoor kan de aflossingsperiode van de hypotheek korter worden en
kunnen de maandtarieven mogelijk ook eerder dan gepand lager worden. Meer leden betekent ook
dat de providers een grotere vijver hebben om klanten te werven en hierdoor ook ten opzichte van
elkaar scherpe tarieven kunnen bieden.

Aantal graafploegen uitgebreid en 2de bouwstroom gestart
Nu de bouwvak voorbij is wordt de capaciteit van de aannemer vergroot door het aantal
graafploegen van 8 naar 14 uit te breiden. Tijdens de bouwvak hadden al 2 ploegen doorgewerkt om
een kleine achterstand in de planning weg te werken. Met de nu grotere capaciteit kunnen we op
twee locaties met ieder 7 ploegen verder om zo de graafwerkzaamheden voor het einde van het
eerste kwartaal 2018 te kunnen afronden.

Werkzaamheden bedrijventerrein Vossenberg gestart
Ook het grootste bedrijventerrein van de regio krijgt een glasvezelnetwerk van de coöperaties.
Een hoofdverbinding tussen de POP Gilze in het Zuiden naar de POP ‘s Gravenmoer/Dongen in het
Noorden loopt via het bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg. Voor veel ondernemers daar een
uitgelezen kans om ook lid te worden van de coöperatie LangstraatGlas. Uiteraard is van te voren

goed gekeken of de aanleg van het netwerk op dit bedrijventerrein een extra positieve bijdrage aan
de exploitatie van het netwerk in het buitengebied levert, want daar ligt ons hoofdbelang.
Voor de aanleg heeft aannemer Spitters een extra onderaannemer ingeschakeld om de planning
voor de aanleg van het netwerk in het buitengebied niet te verstoren.

Kerkdorp Molenschot krijgt mini-POP (pilotproject voor MiddenBrabantGlas)
Op veel plaatsen in ons werkgebied zijn kleine kerkdorpen sterk vervlochten met het omliggende
buitengebied. Dit geldt ook voor Molenschot in de gemeente Gilze en Rijen. Toen men daar in de
gaten kreeg dat het buitengebied met de aanleg van glasvezel op de digitale snelweg ging stappen
wilden veel inwoners in de dorpskern niet achterblijven en vroegen om ook te worden aangesloten
op de glasvezel. Door de plaatsing van een mini-POP in de dorpskern kunnen wij de inwoners de
mogelijkheid bieden ook op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten. Ondanks dat men wel een
Ziggo-aansluiting heeft stapten velen over en werden lid van onze coöperatie. In het dorp wordt het
netwerk nu zodanig aangelegd dat men ook in de toekomst nog de overstap van Ziggo naar de
glasvezel kan maken, maar dat wij als coöperatie op dit moment nog niet meer investeren dan direct
noodzakelijk is. Dat kan omdat de huizen dicht naast elkaar liggen en dus de graafkosten per huidige
en toekomstige aansluiting ten opzichte van een aansluiting in het buitengebied veel en veel lager
zijn. Ook hier geldt dat er een positieve extra bijdrage aan de exploitatie van het netwerk voor het
buitengebied moet worden geleverd zonder risico voor de leden in het buitengebied.
Deze ontwikkeling was voor de provincie aanleiding om de kern en het buitengebied van
Molenschot uit te nodigen om te participeren in het pilotproject “Sociale Veerkracht”, waarin de
mogelijkheden van een goede digitale verbinding voor een versterking van de sociale samenhang
worden onderzocht, ontwikkeld en getest. En dat past natuurlijk voor 100% in de doelstelling van
onze coöperaties ‘het versterken van de leefbaarheid van het buitengebied’.

Kerkdorp Galder wil kerkdorp Molenschot achterna
Toen men in Galder in de gaten kreeg wat in Molenschot mogelijk was kwam ook hier de vraag om
aan te kunnen sluiten op het glasvezelnetwerk van de coöperaties. Een werkgroepje van
dorpsbewoners verkende de mogelijkheden en het advies werd door de dorpsraad overgenomen.
De werkgroep is nu bezig om met actieve steun van de dorpsraad en de coöperatie BaarleNassauGlas de “100 van Galder” bij elkaar te brengen om het netwerk conform het model in
Molenschot in het dorp met ook een eigen mini-POP te kunnen aanleggen. Inmiddels is men ook
daar al betrokken bij het pilotproject “Sociale Veerkracht” van de provincie. Beide kerkdorpen zijn in
het verleden ook al samen met de provincie aan de slag geweest met hun “integraal
dorpsontwikkelingsplan” (iDOP) waaruit hun Multi Functionele Accommodaties zijn ontstaan. Het
wordt dus een voortbouwen op eerdere ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de toekomstige
leefbaarheid van het buitengebied. De ideeën, ontwikkelingen en ervaringen die hieruit
voortkomen, kunnen we dan in het gehele werkgebied van Midden-BrabantGlas doorzetten en laten
faciliteren door onze lokale coöperaties.

Tijdig aanmelden bij een provider

Wanneer wij leden spreken blijkt steeds weer dat het lastig is een provider te kiezen. Maar de
keuze uit een zou ook geen keuze zijn en dan ontbreekt de onderlinge concurrentie die zich nu
vertaalt in scherpe tarieven.
Toch is het van belang tijdig een keuze te maken, zodat de providers – daar waar nodig – ook
een planning kunnen maken voor het inzetten van voldoende monteurs. Wacht iedereen tot dat
de glasvezel thuis is afgemonteerd dan heeft dit tot gevolg dat de wachttijden voor de
beschikbaarheid van een monteur oplopen. Daarnaast komt een provider ook pas 14 dagen na
de aanmelding in actie, want pas dan is de wettelijke termijn verlopen waarin u uw aanmelding
zou kunnen annuleren.
En . uiteraard pas afmelden bij de oude provider wanneer de nieuwe is aangesloten. Hiermee
voorkomt u in ieder geval dat door onvoorziene omstandigheden u helemaal zonder zou komen
te zitten. Tijdens de aanleg in uw dorp zullen er nog providerinformatie bijeenkomsten worden
georganiseerd in uw omgeving.

