
 

 

 

   

In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan:  
1. Tijdig aanmelden bij een provider  

2. Stand van zaken providers  

3. M7 Group neemt Fiber en Stipte over 

4. Start graafwerkzaamheden Goirle 

5. Maak kennis met het bestuur van Coöperatie GilzeEnRijenGlas U.A. Patrick de Regter   

6. U verkoopt uw woning? Denk dan ook aan het overdragen van uw lidmaatschap bij onze coöperatie 

7. Ledenaantal 

8. Kerst-, en nieuwsjaarswens 

 

1. Tijdig aanmelden bij een provider 

Het blijkt dat het toch nog lastig blijft om een provider te kiezen. Maar de keuze uit één zou ook geen keuze zijn en 

dan zou ook de onderlinge concurrentie ontbreken 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. Houdt er ook rekening mee dat er een wettelijke wachttijd is van 2 weken (wettelijke 

bedenktijd) bij de provider en dat deze dus pas twee weken na uw aanmelding kan beginnen met plannen. Tel hierbij 

op de 2-3 weken om levering in te plannen en uit te voeren, dan ben je al minimaal 5 weken verder. Het is dus 

raadzaam om je al aan te melden bij de provider nog voordat de glasvezel in je woning ligt.  
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Let op dat je je huidige provider NIET opzegt tot je signaal hebt of als je van de nieuwe provider 

een definitieve datum hebt.  

Vanaf januari 2018 gaan we één maand na activering van de lijn het coöperatiedeel van het 

abonnement factureren, ook als er nog geen provider actief is. Dus zorg dat je je op tijd hebt 

aangemeld bij de provider van je keuze! De reden dat we dit zo doorvoeren is dat we na 

activering van een aansluiting al direct kosten daarvoor moeten betalen aan de belichter. En 

ook de rente en aflossing van de financiering moeten maandelijks betaald worden. Daar 

moeten dan wel inkomsten tegenover staan. Als u er bewust voor kiest om pas later over te 

stappen benadeelt u dus de andere leden van de coöperatie, als we dit niet zouden doen. En 

dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 

 



 

 

2. Stand van zaken providers 

Al onze 4 providers zijn nu “up and running”. Onze leden die Fiber als provider gekozen hebben, hebben het langst 

moeten wachten, maar ook Fiber is nu al haar Midden-Brabant klanten aan het aansluiten. Het heeft veel langer 

geduurd bij Fiber doordat de interne processen binnen Fiber volledig automatisch verlopen. Onze belichter moest 

daarvoor ook al zijn interne processen volledig geautomatiseerd inrichten om aan de eisen van Fiber (maar tevens 

ook aan andere grote providers) te kunnen voldoen. Helaas heeft het wel erg lang (veel te lang) geduurd voordat de 

levering door Fiber.nl ook daadwerkelijk geheel geautomatiseerd op gang is gekomen. U mag ervan verzekerd zijn dat 

wij vanuit Midden-BrabantGlas er heel veel energie en aandacht aan hebben besteed. Dit omdat uw vrije 

keuzemogelijkheden voor ons belangrijker is. 

Afgelopen week zijn op die geautomatiseerde wijze de eerste 50 stuks Fiber aansluitingen opgeleverd. Vanaf deze 

week gaan er minimaal 100 aansluitingen per week opgeleverd worden en zal de opgelopen achterstand snel ingelopen 

kunnen worden. We danken u voor al het geduld en bieden onze verontschuldigen aan namens alle betrokkenen in 

het veroorzaken van die overlast welke hopelijk heel snel vergeten kan worden als alles werkt zoals u dat mag 

verwachten. 

Stipte is al een tijdje bezig aan die inhaalslag, maar dagelijks komen er ook weer veel nieuwe aanmeldingen bij en Stipte 

blijft daarbij (terecht) staan op het leveren van kwaliteit als eerste prioriteit. Ook de andere providers zoals TriNed en 

Netrebel hebben het erg druk naar we begrepen hebben, want wij leveren op dit moment gemiddeld 100 nieuwe 

aansluitingen per week op. 

In het belang van al onze leden moeten we een gezonde concurrentie op het glasvezelnetwerk faciliteren en doen ons 

uiterste best om daaraan te voldoen ondanks dat de aanloop stroever gaat dan verwacht. 

Indien er klachten over zijn dan het verzoek dat schriftelijk te melden aan de betreffende provider met een kopie aan 

info@midden-brabantglas.nl zodat wij ook op de hoogte blijven en mogelijk wat bij kunnen sturen.  

 

3. M7 Group neemt Fiber en Stipte over 

Het was de coöperatie Midden-BrabantGlas al langer bekend dat Fiber en Stipte in gesprek waren 

met andere partijen om de continuïteit naar de toekomst toe te verbeteren. Belangrijk hierbij was het 

gezamenlijk vergroten van het volume waarmee voordeel wordt behaald en waardoor Fiber en Stipte 

ook voor de toekomst competitief kunnen blijven op ons netwerk.  Recentelijk heeft men dus een 

goede stap gezet met de overname door de M7 Group (bekend van o.a. Canal Digitaal). 

We zien een markt die sterk in beweging is. Onze concullega MABIB is eerder al overgenomen door CIF. De Zweedse 

durfinvesteerder EQT neemt nu op zijn beurt weer glasvezelexploitant CIF van Rabo Bouwfonds Communication 

Infrastructure Fund (RBCIF) over. Ook het CIF-bedrijfsonderdeel Caiway wordt overgenomen door EQT. 

Als coöperaties hebben we zeer bewust gekozen (en dat is ook in de statuten opgenomen) om in samenwerkende 

financieel onafhankelijke coöperatieve regio’s niemand een groter belang dan € 2.500,- te geven, zodat financieel 

winstbejag nooit een reden van een mogelijke verkoop van ons  gezamenlijk netwerk kan veroorzaken Pas als alle 

bestuursleden van de vier samenwerkende coöperaties een verkoop voorstellen aan de leden kan in de ALV met een 

meerderheid van stemmen van een mogelijke verkoop van het glasvezelnetwerk sprake zijn. 



 

 

Maar waarom zouden wij? Winst die bij verkoop gemaakt wordt moet dan uiteindelijk toch weer worden terugbetaald 

in de vorm van steeds verder stijgende maandtarieven om nieuwe aandeelhouders die extra winst te laten maken. Wij 

houden die winst liever als voordeel voor onze eigen leden.  

4. Start graafwerkzaamheden Goirle 

Ook in Goirle / Nieuwkerk (incl. het Belgische deel van Nieuwkerk) gaan we nu snel aan de 

gang. De engineering staat gepland voor week 50 t/m week.2. Daarna gaan we de 

werkvoorbereiding starten, zoals aanvragen van vergunningen enz. Dit zal van week 3 t/m 7 

gebeuren. Vervolgens gaat de civiele aanleg van start gedurende week 7 t/m 10 Vanaf week 9 

t/m 14 maken we de huisaansluitingen. Als laatste zal dan de veegronde plaatsvinden in week 

16. En nu maar hopen dat het winterweer geen roet in het eten gooit. Ook voor de leden in Goirle wordt het dus tijd 

om een provider te kiezen. Zie www.midden-brabantglas.nl/providers.  

 

5. Maak kennis met het bestuur van de coöperatie GilzeEnRijenGlas; Patrick de Regter 

Ik ben in de zomer van 1998 met een studie informatica aan de HTS gestart en daarnaast 

heb ik het IT-bedrijf PCG-IT opgericht. In het begin was de dienstverlening vooral gericht 

op particulieren en gedurende de tijd verschoof de focus naar bedrijven van 1 – 100 

werkplekken.  De studie is afgerond en sinds die tijd ben ik full time met PCG-IT bezig om 

bedrijven te voorzien van een goed en snel computernetwerk / wifi en cloudoplossingen.  

Toen ik 10 jaar geleden in het buitengebied van Goirle ging wonen was het voor mij wennen 

dat hier geen coax kabel was. Internet was alleen via de telefoonlijn mogelijk met een 

maximum van 6Mbit en om televisie te kunnen kijken moest ik een schotel installeren en met allerlei zaken rekening 

houden als je een tweede toestel wil kijken. Naast hier te gaan wonen wilde ik ook mijn bedrijf naar dit adres verhuizen. 

Hiervoor was een snelle internetverbinding noodzakelijk. Gelukkig ging een grote provider een aantal klanten op 

Tijvoort voorzien van glasvezel en wilde ons ook aansluiten. Die glasvezel gebruiken we vandaag de dag nog steeds 

en kost het bedrijf een vermogen.  

In de zomer van 2015 hoorde ik over het initiatief om in het buitengebied van Midden-Brabant volgens een 

coöperatief model glasvezel aan te leggen Ik ben toen direct als straatcoach gestart om buurtbewoners enthousiast te 

krijgen. Inmiddels ben ik bestuurslid van de coöperatie Gilze-Rijenglas en is het geweldig om te zien hoe het 

glasvezelnetwerk met de dag groeit.  

Eenmaal aangesloten op de glasvezel wordt het internet zoveel sneller t.o.v. adsl dat wifi en (oudere) computers een 

belemmering gaan vormen. Vraag desnoods een huisinstallateur om e.a. na te laten kijken of uit te breiden zodat u 

optimaal van de aansluiting profiteert.  

 

 

 

 



 

 

6. U verkoopt uw woning?  

Denk dan ook aan het overdragen van uw lidmaatschap bij onze coöperatie. 

Een glasvezelaansluiting wordt door investeerders gezien als ‘vastgoed’ en is dus een blijvende waarde verhoging voor 

uw woning of bedrijf. Als zodanig kan een aanwezige glasvezelaansluiting uw woning aantrekkelijker maken voor 

potentiële kopers. 

Wanneer u gaat verhuizen en u verkoopt uw pand dan zult u uw lidmaatschap bij uw coöperatie moeten overdragen. 

De procedure is dat de leden bij de coöperatie verzoeken het lidmaatschap over te zetten op 

de nieuwe eigenaar.  

Verkoopt u dus uw woning (na het storten van het vereiste ledenkapitaal), dan kunt u uw 

lidmaatschap van uw lokale coöperatie overdragen door dat door de notaris te laten 

opnemen in het (verkoop)contract en dat lidmaatschap inclusief alle rechten en plichten 

mee over te dragen bij de verkoop aan de koper. 

De coöperatie maakt dan de bijgevoegde akte op in drievoud (het voorbeeld overdracht-lidmaatschapsrecht-versie-

15-10-2016 kunt u hier downloaden), die daarna door alle partijen getekend moet worden. Het handigste is deze dan 

bij de notaris tegelijk bij de overdacht van uw pand te laten tekenen, waarbij de coöperatie haar handtekeningen al 

eerder in 3-voud heeft gezet. 

We hopen u daarna weer terug te zien als lid op een ander adres waarvan u daar mogelijk weer het lidmaatschap van 

een andere koper over gaat nemen ongeacht of het een andere coöperatie binnen het samenwerkingsverband van 

Midden-BrabantGlas is dan uw huidige. De voorwaarden zijn overal gelijk.  Na gereedkomen van het netwerk kan er 

niet meer geswitcht worden van type lidmaatschap. 

 

7. Hoeveel leden hebben we op dit moment? Al bijna 3.850 leden 

Nu de aanleg in volle gang is zien wij een gestage doorgroei van het aantal leden. Op korte termijn verwachten wij het 

aantal van 3.850 te passeren. En er zitten nog een aantal projecten in de pijp-lijn. Het mooie is dat hierdoor de 

aflossingsperiode van de hypotheek korter kan worden en de maandtarieven mogelijk ook eerder dan gepland lager 

zullen 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 bieden. 

GilzeEnRijenGlas heeft op dit moment 1.248 

leden en dat is al ruim meer dan we aanvankelijk 

begroot hadden. Natuurlijk spelen daarbij de 

bedrijventerreinen en de kern Molenschot ook 

een rol in. 
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8.Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2017 

 

Op de drempel van het Nieuwe Jaar danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen.  

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.  

Bestuur Coöperatie GilzeEnRijenGlas U.A.     
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