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STAND VAN ZAKEN
Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de
aanleg van ons glasvezelnetwerk. Er is de afgelopen maanden heel wat gebeurt.
POP Vossenberg
Op woensdag 20 september was het druk op de hoek van de
Apollostraat en het fietspad van de Duijnsbergseweg. Onder
deskundige sturing van gedeputeerde Bert Pauli en
wethouder Erik de Ridder van de gemeente Tilburg, werd op
die plek het inmiddels al zesde POP-station
(=glasvezelverdeelstation) van Midden-BrabantGlas
geplaatst. Hiermee werd het startsein gegeven voor de
aanleg van een glasvezelnetwerk op bedrijventerrein
Vossenberg.
Lees verder
Start aanleg in Oosteind
Na veelvuldig overleg met Gemeente Oosterhout, Mabib en de beide aannemers zijn we gelukkig tot
overeenstemming gekomen. Op maandag 20 november is door de aannemers in goede samenwerking
gestart met de aanleg in Oosteind. Het tracé wordt met zo weinig mogelijk dubbele kosten aangelegd,
zodat beide partijen voordeel hebben van deze samenwerking.
Pop Haaren
Ook in Haaren is inmiddels een POP geplaatst. Hiermee is ook binnen GroeneWoudGlas gestart met de
aanleg van ons glasvezelnetwerk. Bekijk hier het filmpje van de plaatsing van de POP.
Op donderdag 23 november werd de start in GroeneWoudGlas nog eens officieel onderstreept met de
ondertekening van de intentieverklaring van Gemeente Haaren. Johan Martens, voorzitter van
GroeneWoudGlas en Wethouder Johan van de Brand ondertekenden deze verklaring. Vervolgens ging
voorzitter Martens over op een toelichting van de mogelijkheden die snel internet biedt. Niet alleen
bewaking van bedrijven, storingsmeldingen voor melkrobots, maar ook zorg op afstand komen met het
netwerk voor het buitengebied beschikbaar. Hiermee levert de coöperatie een wezenlijke bijdrage aan het
langer thuis kunnen blijven wonen.
PLANNING
Mooi dat we zijn gestart, maar voor een groot deel van onze leden blijft de vraag: “Wanneer komen jullie
nou aanleggen?”. Het blijft een moeilijke klus om hier een gegarandeerd antwoord op te geven. Een kabel
aanleggen over een traject van ruim 750 km in 16 verschillende gemeenten, is een complexe zaak. Maar we
hebben alle vertrouwen in onze aannemer en ons projectteam dat zij deze zaken snel en zo efficiënt
mogelijk oplossen.
Zoals eerder in deze nieuwsbrief aangegeven zijn we in alle vier de coöperaties aan het aanleggen. Via de
Vossenberg en Oosteind komen we vanuit het westen in het gebied van LangstraatGlas. Ook vanuit het

oosten is een bouwstroom op weg vanuit Udenhout, Helvoirt, Haaren naar ons gebied. Er wordt hard
gewerkt om uiteindelijk de oostelijke en westelijke bouwstroom bij elkaar te laten komen, waardoor ons
glasvezelnetwerk geheel aan elkaar is gekoppeld.
Op ons website proberen we de planning zo up-to-date mogelijk te houden, maar wij vragen uw begrip
voor het feit dat door omstandigheden deze planning soms aangepast moet worden. We streven er nog
steeds naar dat in de eerste helft van 2018 het totale netwerk gerealiseerd is.

Algemene ledenvergadering goed bezocht
Op donderdag 7 september jl. kwamen ruim 80 leden en belangstellenden naar Zalencentrum Zidewinde in
Waspik voor de algemene ledenvergadering van Coöperatie LangstraatGlas. Na het openingswoord van de
voorzitter gaf de penningmeester een toelichting op de activiteiten die het bestuur in 2016 heeft
ondernomen en op de jaarrekening
over 2016. Dat jaar stond vooral in
het teken van ledenwerving. Eind
2016 stond het ledenaantal op 292.
Inmiddels is dat op dit moment al
opgelopen tot 500 leden.
De jaarrekening is over 2016
betrekkelijk eenvoudig. Er is
lidmaatschapsgeld ontvangen van de
leden tot een bedrag van
€ 526.000,00. Er zijn (nog) geen
inkomsten uit het netwerk, omdat
we nog in de aanlegfase zitten. Wel
is er een bedrag van € 226,00 aan
rente van de bank ontvangen. De
kosten over 2016 zijn enkel de kosten van de bank € 131,00 en de accountant € 1.550,00. Dit levert voor
2016 een verlies op van € 1.455,00 dat is toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Ook in 2017 zal het netwerk nog geen inkomsten opleveren. MBG huurt het netwerk van de lokale
coöperaties. De exploitatie van het netwerk vindt dus bij MBG plaats. De inkomsten die uit de al in gebruik
zijnde delen komen, gaat naar MBG. Nadat het glasvezelnetwerk is gerealiseerd ontvangen we huur van
MBG. Wel ontvangen we van MBG rente over het ter beschikking gesteld ledenkapitaal voor de aanleg van
glasvezel, begroot op € 10.500,00. De kosten over 2017 worden beraamd op € 6.850,00 en bestaan
voornamelijk uit bankkosten, administratiekosten, accountantskosten en vergaderkosten. Voor 2017
verwachten we een winst van € 3.650,00.
Vervolgens werd een kascommissie benoemd en lichtte bestuurslid Eugène Kuis de stand van zaken toe
met betrekking tot de planning. Na afloop van de formele vergadering lichtten de providers hun
dienstenpakketten toe, waarna zij de vragen van de aanwezigen beantwoorden.
Het bestuur van Coöperatie LangstraatGlas kijkt terug op een goed verlopen algemene ledenvergadering en
dankt alle leden voor het in hen gestelde vertrouwen.
Het volledige verslag van deze vergadering is als bijlage bijgevoegd.

Tijdig aanmelden bij een provider
Wanneer wij leden spreken blijkt steeds weer dat het lastig is een provider te kiezen. Maar een keuze uit
één provider zou ook geen keuze zijn. Onderlinge concurrentie ontbreekt dan en juist die vertaalt zich nu 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 totdat 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 u moet zich 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.

Wat kunt u nu al doen om straks een soepele overgang naar glasvezel te maken?
Wanner u nu een e-mailadres hebt dat gekoppeld is aan uw huidige provider (b.v. xx@hetnet.nl,
xx@kpnmail.nl of xx@ziggo.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 hotmail, gmail of
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 ook al direct gaan gebruiken, u hoeft
hiermee niet te wachten tot uw glasvezel is aangesloten. Het “oude” e-mailadres komt dan automatisch te
vervallen als uw huidige abonnement is opgezegd.
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