
 

VAN DE VOORZITTER 

Welkom aan de nieuwe leden! 

 

Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er veel nieuwe leden bij onze coöperatie aangesloten en zij krijgen voor 

de eerste keer deze nieuwsbrief. Daarom een hartelijk welkom voor deze nieuwe leden. Vooral op 

bedrijventerrein de Vossenberg, waar nu de eerste leden echt aangesloten zijn, zijn er meerdere 

tientallen leden bijgekomen. Maar ook in Oosteind wordt volop gegraven, geschoten (dat doen ze soms 

met kabels) en geHASt (Huis AanSluiting). De zogenaamde ‘laatste kans brieven’ hebben hier meerdere 

leden opgeleverd, net zoals in Dongen-Vaart en het gedeelte van gemeente Heusden onder A59. 

 

Maar ik wil ook de leden van het eerste uur bedanken voor 

hun vertrouwen en geduld. Al bijna twee jaar wachten zij op 

aansluiting. Maar ik kan u verzekeren: we komen eraan. Ja, het 

wordt steeds meer zichtbaar het snelle internet. Dat was ook 

duidelijk te zien bij het plaatsen van de POP-Dongen aan de 

rotonde Gemeentenweg/Capelsedreef. Wethouder Ad van 

Beek was namens de Gemeente Dongen aanwezig en ondanks 

het slechte weer waren er toch een aantal belangstellenden op 

de plaatsing afgekomen. Ook de regionale pers was gelukkig 

ruim aanwezig, want u begrijpt dat alle positieve publiciteit 

alleen maar in ons voordeel werkt. 

 

Deze POP (Point Of Presence) is nodig om het lichtsignaal op de glasvezels vanaf de POP op 

bedrijventerrein de Vossenberg te versterken zodat ook de leden in onder andere Oosteind en Waspik 

straks kunnen genieten van een onberispelijk functionerend netwerk. Op de Capelsedreef heb op de dag 

van plaatsing van de POP de vlag uitgehangen, want tenslotte wacht ik al 20 jaar op glasvezel en nu zijn ze 

op de hoek van mijn straat bezig! 

 

Nadat de POP geplaatst was, zijn we weer een beetje opgedroogd en warm geworden bij Pukkemuk aan 

de Vaartweg in Dongen. Onder het genot van een warm kopje koffie en een broodje vertelde de 

wethouder waarom hij blij is met ons initiatief in zijn gemeente. Lees hier het persbericht van de 

plaatsing. 

 

Tenslotte nog iets anders: bij de coöperatie GilzeEnRijenGlas genieten inmiddels al veel leden van hun 

nieuwe, snelle aansluiting. Dat is niet overal vlekkeloos gegaan, zeker in het begin waren er regelmatig 

problemen met het aansluiten. Wij verwachten echter dat deze problemen opgelost zijn tegen de tijd dat 

onze aansluitingen in de Langstraat moeten gaan werken. Toch wil ik u oproepen:  

 

MELD U AAN BIJ DE PROVIDER VAN UW KEUZE!! 
 

NIEUWSBRIEF 
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Er zijn nu diverse leden, die al wel hun maandbijdrage aan de coöperatie moeten betalen, maar nog 

steeds geen internet/telefoon/tv ontvangen, omdat zij zich niet hebben aangemeld bij een provider. Ga 

dus naar onze website en klik door naar de providers en maak een keuze. 

 

Theo Krabben 

voorzitter  

 

 

Planning 

Het blijft lastig om voor ieder lid individueel aan te geven wanneer men wordt aangesloten. Daarnaast 

hebben de werkzaamheden stilgelegen in verband met de strenge vorstperiode van begin maart. Dit heeft 

ook invloed op de planning. Om toch enig inzicht te geven in wat er allemaal moet gebeuren om de 

aanleg uit te voeren, hebben we hieronder voor de komende periode globaal aangegeven welke 

werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Februari/maart 2018 

Vossenberg 

De aannemer ligt op dit moment nog op schema met de aanleg. Voor het gebied van LangstraatGlas 

betekent dit dat de aanleg op bedrijventerrein Vossenberg bijna gereed is. Nog enkele aansluitingen 

moeten in de meterkast worden afgemonteerd. Dit betreft een aantal grote internationale bedrijven die 

nog aanpassingen aan het ICT-systeem moeten verrichten voordat zij worden aangesloten.  

 

Oosteind 
Ook in Oosteind wordt op dit moment glasvezel aangelegd. Wel 

ondervinden we hier enige vertraging omdat we eerst lang moesten 

onderhandelen met MABIB over het gezamenlijk aanleggen. Uiteindelijk 

is er overeenstemming bereikt dat een onderaannemer de 

graafwerkzaamheden verricht. Deze aannemer ondervindt hinder van bij 

het aanleggen (eisen van Gemeente Oosterhout omtrent aanleg, vorst, 

carnaval, etc.). Zodra de graafwerkzaamheden zijn verricht, mag onze 

aannemer Spitters pas beginnen met het inblazen van de glasvezels in de 

buizen en het maken van de huisaansluitingen. Maar zoals het er nu naar 

uitziet, is over ongeveer zes weken de aanleg in Oosteind afgerond.  

 

Voor het oostelijk gebied van LangstraatGlas (ten zuiden van de A59) is 

de aannemer bezig met de detail-enginering. Deze route is belangrijk voor de aanvoer van het signaal 

naar de POP Drunen, die binnenkort wordt geplaatst. Deze POP is het verdeelstation voor de Oostelijke 

Langstraat.  

 

April 2018 
Het definitieve graafplan voor het westelijk gebied van LangstraatGlas (alles boven bedrijventerrein 

Vossenberg en ten westen van de Gemeente Waalwijk) is vastgesteld en de aannemer kan beginnen met 

de detail-engineering. De bewoners langs het graaf tracé hebben in februari een brief ontvangen met een 

datum tot wanneer men nog kan aansluiten zonder extra kosten (de zogenaamde ‘laatste kans brief’). 

Zoals de planning er nu uitziet start in april de daadwerkelijke aanleg in deze regio. 

 

Het oostelijk gebied van LangstraatGlas (ten noorden van de A59) krijgt deze maand de ‘laatste kans 

brief’. In deze regio wordt nog een laatste informatieavond gehouden voor degenen die nog extra 

informatie willen over deelname. In april start de aannemer met de detail-engineering voor dit gebied. 

Onderdeel van de detail-engineering is het schouwen van de plek waar de aansluiting in de woning moet 

komen. Hiervoor neemt de aannemer contact op met u om een afspraak te maken. Volgens de huidige 

planning starten in juni de graafwerkzaamheden in dit deel van ons werkgebied.  

 

 

  



U begrijpt dat ruim 700 km glasvezel aanleggen de nodige tijd vergt. De aannemer doet zijn uiterste best 

om de planning te halen, maar er kunnen zich altijd omstandigheden (bijv. strenge vorst) voordoen die 

zorgen voor vertraging. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 

  

Bijdragen aan de leefbaarheid in het buitengebied van Midden-Brabant. 

Als glasvezelcoöperatie hebben we naast het opleveren van een goed 

functionerend glasvezel (de toegang tot externe hulpbronnen), ook 

een maatschappelijke doelstelling. Maar wat verstaan wij onder die 

doelstelling? Dinsdagavond 6 februari jl. gingen bestuursleden van 

coöperatie Midden-BrabantGlas en de vier lokale coöperaties over dit 

onderwerp in dialoog. Hoe kunnen we met de glasvezelcoöperaties 

een positieve invloed uitoefenen op een goed functionerend buitengebied. Wat 

is de verwachting van de mogelijkheden van glasvezel op maatschappelijk vlak.  

 

Vanuit de Provincie is er ook aandacht voor leefbaarheid of zoals zij dat noemen: Sociale Veerkracht. 

Sociale veerkracht is het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan. 

Daarom hebben we deze dialoog gevoerd onder leiding van Jolanda Luijten van PON; het bureau dat voor 

de Provincie onderzoek doet naar Sociale Veerkracht. 

 

In vier groepen werden een paar doelen uitgewerkt. De wereld verandert en dus verandert ook de 

leefbaarheid van het buitengebied. Aan onderwerpen zoals ontvolking, 

veiligheid, bedrijvigheid en sociale betrokkenheid, werden waarden en 

verwachtingen gekoppeld en er werd gekeken waar we, vanuit het 

perspectief van glasvezel, mogelijk creatief mee aan de slag kunnen. 

 

Ondanks dat zeker in de Langstraat alle aandacht nu vooral nog uitgaat 

naar de aanleg van het fysieke glasvezelnetwerk, is met deze avond een 

begin gemaakt met nieuwe mogelijkheden waar de coöperaties graag 

een vooruitstrevende rol in willen spelen. 

 

 

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. 

 
 Coöperatie LangstraatGlas T: 0416 65 12 79 

 Hoofdkorfweg 4 M: 06 14 63 85 82 

 5145 PN Waalwijk W: www.midden-brabantglas.nl 

   E: langstraatglas@midden-brabantglas.nl 

 


