Glasvezel wordt zichtbaar

Nieuwsbrief V12.0 feb

Als je er op zit te wachten valt het je meteen op, de oranje kabels die werkelijk óveral
uit de grond steken. Ja, het glasvezelnetwerk van GroenwoudGlas wordt op dit
moment zichtbaar aangelegd. 2018 wordt gla(n)srijk! Het aantal leden stijgt nog
steeds, en providers blijven competatief. Veel leden hebben inmiddels òf een kabeltje
binnen òf bijna binnen. Tijd dus om u aan te melden bij een provider en ook uw emailadres alvast te veranderen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
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1. Tijdig aanmelden bij een provider
Het is raadzaam om je al aan te melden bij de provider nog voordat de glasvezel in je woning
ligt. Begint u namelijk pas met aanmelding wanneer glasvezel in uw woning ligt dan heeft u pas
ongeveer 5 weken later televisie, telefoon en internet. Op de site van Midden-BrabantGlas kunt u
informatie over de verschillende providers vinden.
Het blijkt dat het lastig is om een provider te kiezen. Maar toch is het écht van belang tijdig een
keuze te maken, zodat de providers – daar waar nodig – ook een planning kunnen maken voor
het inzetten van voldoende monteurs. Houd er ook rekening mee dat er een wettelijke wachttijd
(wettelijke bedenktijd) bij de provider is van 2 weken en dat deze dus pas twee weken ná uw
aanmelding kan beginnen met inplannen. Tel hierbij op de 2-3 weken om levering in te plannen
en uit te voeren, dan ben je dus minimaal 5 weken verder. Uiteraard moet u zich pas afmelden
bij de oude provider wanneer de nieuwe is aangesloten en naar tevredenheid werkt. Hiermee
voorkomt u dat u door onvoorziene omstandigheden, een periode helemaal zonder zou komen
te zitten.
2. E-mailadres aanpassen
Wanner u nu een e-mailadres hebt dat gekoppeld is aan uw huidige provider (b.v. xx@hetnet.nl,
xx@kpnmail.nl , xx@ziggo.nl of xx@planet.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 xx@hotmail, xx@gmail of
xx@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 al direct gebruiken, u hoeft hiermee niet te wachten tot
uw glasvezel is aangesloten.
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3. Ledenservice Midden-BrabantGlas
Om onze vrijwilligers meer te ontlasten bij allerlei administratieve taken is Midden-BrabantGlas
een samenwerking aangegaan met een servicebureau. Naast het verzorgen van de maandelijkse
incasso’s en het versturen van de daarbij behorende facturen zal het servicebureau zich ook
bezig houden met aanpassingen in het ledenbestand. Als u wijzigingen heeft van uw persoonlijke
gegevens, zoals een nieuw e-mailadres, een gewijzigd bankrekeningnummer, een ander
telefoonnummer enz. kun u dit doorgeven per email aan Ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl.
U kunt de ledenservice ook bellen op 013 36 99 378. Ook voor vragen over uw factuur kunt u
contact opnemen met de ledenservice. Vermeld altijd uw lidnummer of postcode/huisnummer.
4. > 4000 leden
Nu de aanleg in volle gang is zien wij een gestage doorgroei van het aantal leden. Het aantal
Midden-BrabantGlas leden is al boven de 4000 gekomen. En er zitten nog een aantal projecten in
de pijplijn dus de teller tikt nog wel even door. 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 blijven bieden.
GroenewoudGlas heeft op dit moment 925 leden en dat is al twee keer zoveel dan we
aanvankelijk begroot hadden. Dit komt ondermeer doordat ook in de gemeente Cromvoirt en
Vught nu vergunningen zijn afgegeven en ook daar actief gestart is met werving.
5. M7 Group neemt Fiber en Stipte over
Het was de coö peratie Midden-BrabantGlas al langer bekend dat Fiber en Stipte in gesprek
waren met andere partijen om de continuı̈teit 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). Lees over deze en andere providers op onze website.
6. Agentschap Telecom
Beveiligingen van het internet is een zeer actueel onderwerp. En terecht want dankzij een goede
bescherming kunt u uw computer zorgeloos gebruiken om te surfen op het internet, online te
winkelen en te internetbankieren. Ook het glasvezelnetwerk, met name de PoP-verdeelkasten
moeten daarom aan strenge normen voldoen. Het Agentschap Telecom was daarvoor bij ons op
bezoek in onze bestuursvergadering. Zo blijven ook wij op de hoogte van ontwikkelingen en
werken samen in goed overleg aan een veilig en betrouwbaar netwerk.
7. Voortgang aanleg glasvezel
In GroenewoudGlas werken op dit moment 10 graafploegen. Deze ploegen graven ongeveer 1
kilometer per dag. Op de volgende pagina vindt u een schema van de huidige planning.
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Deelgebied
GWG Noord

Aangesloten
op PoP
Loven

Plaatsen
Berkel Enschot
Udehout West

Schouwen
gestart
ja

Graven
gestart
ja

Belichting

ja

ja

Begin
april

ja

uitgesteld

wachten op

vanwege weg

groen licht

herinrichting

gemeente

ja
maart

begin maart
begin mei

eind april
juni

juni

juli

augustus

mei

juni

augustus

maart

(=Waalwijkseweg en
Loonse Molenstraat)

GWG Noord

Haaren

Udenhout Oost,
Biezenmortel
(buiten), Helvoirt
(noordelijk N65)

GWG Noord

Haaren

Udenhout
Schoorstraat

GWG Noord
GWG Zuid

Haaren
Haaren

Cromvoirt
Haaren,
Heukelom
noordelijk-spoorlijn

GWG Zuid

Loven

Heukelom
zuidelijk spoorlijn,

Biezenmortel kern
GWG Oost

Loven

Esch/Vught
(incl. Beukenhorst)
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Het tijdschema is onder voorbehoud
Vorst: Als het (hard) vriest kan er niet gegraven worden en leggen de gemeenten een
graafverbod op. Dan lopen de werkzaamheden vertraging op.
Wat betekent “Belichting”? De belichting is het lichtsignaal dat door de glasvezelkabel u in uw
pand binnenkomst. Als die na een controlemeting goed bij het pand binnenkomt geven wij dat
door aan de providers. De door u gekozen provider gaat dan de aansluiting in uw woning
inplannen om alles binnen af te werken.
U bent als lid niet aangesloten en andere leden in uw straat wel? Geen paniek.
Waarschijnlijk is uw aanmelding wat aan de late kant bij ons binnengekomen. Uw aansluiting
maken wij dan in de veegronde of na-aansluitfase waarop alle aanmeldinen tot dat momen
worden meegenomen.
Problemen bij werkzaamheden aanleg glasvezel?
Bel dan naar onze aannemer Spitters 085-90 20 977.
8. Informatieavond Vught en starthandeling door wethouder P. Pennings
Op 27 februari is in het clubgebouw van de Voetbalvereniging Zwaluw VFC (De Kikvorsch 5 te
Vught) een informatieavond over het glasvezelnetwerk. Leden en belangstellenden uit het
gebied GWG Zuid, waaronder het buitengebied van Esch en buitengebied van Vught ten zuiden
van de N65, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Wethouder P. Pennings zal hierbij de
starthandeling verrichten.
Voor meer informatie en actueel nieuws kunt u altijd op de website van Midden-BrabantGlas
terecht: www.Midden-BrabantGlas.nl.

Met vriendelijke groeten,
Coö peratie GroenewoudGlas u.a.
Johan Martens voorzitter
Jan Verstijnen secr./penningmeester
Frans Denissen bestuurslid
Josè t Vermeer bestuurslid

t: 013-5111368
m: 06 51422976

Mailadres: GroenewoudGlas@Midden-BrabantGlas.nl
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