
 
Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en weer veilig bent thuisgekomen. Thuis of op uw 
bedrijf waar u nu al of nog steeds niet van snel internet kunt genieten. 
 
Gelukkig groeit het aantal leden dat aangesloten is bijna dagelijks. Sommige leden ondervinden 
wat problemen bij het installeren van de koppeling met de gekozen provider. Maar nadat de 
helpdesk van de provider en of een monteur hulp heeft geboden, blijken de meeste leden toch 
tevreden te zijn over hun aansluiting en de diensten die de provider hen biedt.  
 
Grofweg zijn de leden op de Vossenberg, Dongen-Vaart en Oosteind nu aangesloten. Wel moet 
hier in een aantal gevallen nog de zgn. “veegploeg” langskomen voor adressen die om 
verschillende redenen niet zijn meegenomen in de reguliere aanleg. Dat kan zijn omdat er laat is 
aangemeld waardoor het net niet in de reguliere planning kon worden opgenomen of omdat het 
adres op een bijzondere plaats ligt. De planning van deze veegronde is een grote zorg. Het is een 
speciale ploeg mensen en gereedschappen en zij hebben erg te lijden van de algemene 
personeelsschaarste in de bouwsector. Tijdens elke planningsbespreking met de hoofdaannemer 
Spitters is de veegploeg onderwerp van gesprek. Het heeft onze volle aandacht en we proberen 
echt zo spoedig mogelijk hier ook een beeld te krijgen van wanneer deze problemen zijn 
opgelost. 
 
Ook de rest van de graafplanning heeft veel bijzondere aandachtspunten. 
Gelukkig zijn we vorige week verblijd met de vergunningen van de waterschappen: dat was 
spannend want na 1 oktober mogen we niet meer in de dijken graven. De komende weken zult u 
hier (onder meer bij Waspik) veel activiteiten van graafploegen zien. Dat betekent overigens niet 
dat de dijkbewoners ook in oktober allemaal aangesloten zijn, want het signaal moet natuurlijk 
ergens vandaan komen…… Heel belangrijk is ook de vergunning voor de boring onder het 
Drongelens kanaal, en die is nog niet akkoord. U kunt ervan verzekerd zijn dat hierdoor een 
aantal mensen slecht slapen en alles op alles zetten om dit toch nog voor 1 oktober rond te 
krijgen. 
 
Heeft u wel eens van het Pimpernelblauwtje gehoord? Schijnt een zeldzaam mooi vlindertje te 
zijn, maar in deze tijd mag het absoluut niet verstoord worden, dat is slecht voor het nageslacht.  
Om deze rust te bewaren mag er tussen juni en oktober niet in de bermen worden gemaaid en 
dus ook niet worden gegraven.  
“Ja, ja, daar staat hij” kent u het reclamespotje over de paarse krokodil? Dat gevoel bekruipt mij 
wel eens al ik de talloze mails van gemeentes, waterschappen en natuurorganisaties voorbij zie 
komen met natuurlijk als onderwerp: mogen wij graven in het gebied waar zij ook iets over te 
zeggen hebben? Natuurlijk is dit wel erg kort door de bocht geredeneerd, en ik bied bij voorbaat 
mijn excuses aan aan alle bereidwillige en service verlenende medewerkers van voornoemde 
organisaties, maar het geeft wel aan hoe je erbij zit nadat het zoveelste verzoek om aanvullende 
informatie voorbij komt. 
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Dus wat is er nog te zeggen over de planning? Als belangrijkste is te melden dat we er nog steeds 
van uitgaan dat alle leden van het eerste uur in de eerste fase worden aangesloten, dus dit jaar 
nog. Intussen komen steeds meer vervolgprojecten in zicht van dorpskernen zoals Bokhoven en 
bedrijventerreinen. Deze worden pas het volgend jaar ingepland en hebben dus geen invloed op 
het oorspronkelijke plan.  
 
Nog even voor alle duidelijkheid: welke activiteiten kan u bij het aanleggen verwachten? 
Allereerst het boren, onder bomen, sloten, vaarten en sommige opritten; je kunt daarna de 
buizen uit de grond zien steken. Dan het graven en leggen van buizen; de geboorde stukken 
worden hierop aangesloten. Dit is de meest ingrijpende operatie met graafmachines, veel 
personeel en opbreken van weg en opritten.  
Hierna wordt de glasvezel er ingeblazen; daar merk je eigenlijk heel weinig van.  
Tenslotte komen ze “HASsen”; bij u thuis wordt de huisaansluiting gemaakt en het kastje 
gemonteerd: klaar voor de provider. 
 
In onderstaand schema hebben we de stand van zaken per kern nog een keer op een rijtje gezet.  
 
Waar zijn we nog meer mee bezig? 
Natuurlijk met het voorbereiden van de Algemene Leden Vergadering op 20 september in 
Zidewinde. De uitnodiging met de agenda voor deze vergadering heeft u onlangs ontvangen. 
Vergeet niet u hiervoor aan te melden. We zijn blij dat we als extra toelichting op de planning de 
hoofdverantwoordelijke van onze hoofdaannemer, Jan de Wijs, bereid hebben gevonden 
persoonlijk aanwezig te zijn. 
 
We krijgen bijna dagelijks vragen van leden: over de planning en de providers; de 
graafwerkzaamheden en de mogelijkheden om toch nog te kunnen aansluiten. Ook komen er 
vragen uit totaal nieuwe gebieden of we daar ook glasvezel aanleggen.  
 
We zijn dus op de goede weg. Maar zoals het spreekwoord luidt: de laatste loodjes wegen het 
zwaarst. 
 
Wat is op dit moment de stand van zaken/planning? 

In onderstaand overzicht geven we een overzicht van de stand van zaken per kern/gemeente. 
 
Kern/Gemeente/ 
Bedrijventerrein 

Stand van zaken 

Vossenberg Fase 1 is gereed. Er zijn nog enkele grote bedrijven waar de 
aansluiting nog moet worden afgerond. 

Oosteind/Dongen/ 
Dongevaart 

De meeste leden zijn inmiddels aangesloten.  
Er komt nog een zogenaamde ‘veegronde’ om bij de laatste 
leden de aansluiting te realiseren. 

Loon op Zand/ 
Kaatsheuvel 

Bij een aantal wegen lopen de huispercelen tot het midden van 
de rijweg. Daarom moeten we met alle betreffende bewoners 
een overeenkomst sluiten om in de berm te mogen graven. 
Zolang deze contracten niet zijn afgesloten kunnen we hier niet 
aan de slag. 

’t Hoekske/ 
Roestelberg/ 
Plantloon 

Dit gebied wordt als laatste aangelegd. We zijn op dit moment 
in overleg met Natuurmonumenten over het tracé waar langs 
we mogen aanleggen en de kosten die wij hiervoor moeten 
betalen aan Natuurmonumenten. 



Waspik/  
Sprang-Capelle 

Hier wordt op dit moment in de dijken glasvezel aangelegd, 
omdat we hier na september niet meer mogen graven.  

Raamsdonkveer Nadat de graafwerkzaamheden in de dijken zijn afgerond 
wordt ook dit gebied meegenomen in de graafplanning. 

Drunen/Vlijmen 
onder A59 

Hier zijn de glasvezelkabels inmiddels aangelegd. We stuiten op 
dit moment op problemen bij het boren onder het 
Dongelenskanaal aan de Duinweg. Het Waterschap heeft 
hiervoor nog geen vergunning afgegeven, ondanks dat we een 
aantal keren aanvullende informatie hebben aangeleverd en 
aanvullend onderzoek hebben gedaan. 
In het gebied van Vlijmen onder de A59 kunnen we pas na 
september aan het graven in verband met het 
pimpernelblauwtje. 

Hedikhuizen/ Herpt/ 
Haarsteeg/ 
Bakkersdam 

De vergunning van het Waterschap voor het graven in dijken is 
inmiddels binnen. De werkzaamheden in de dijken moeten ook 
hier voor oktober gereed zijn. Inmiddels zijn de 
graafwerkzaamheden in de Groenstraat, Lambertusstraat en zo 
richting Marienkroon en via de Tuinbouwweg richting de POP 
in Drunen in volle gang. 

Drunen/Elshout Het verdeelstation (POP) is geplaatst. Het wachten is op de 
boring onder het Drongelens kanaal, zodat de eerste 
aansluitingen vanuit dit verdeelstation ‘live’ gaan. 

Baardwijkse polder/ 
Doeveren/Heesbeen 

Omdat er stukken in het aan te leggen tracé liggen waar aan 
weerskanten van de weg bomen staan, zijn we met enkele 
agrariërs overeengekomen om de glasvezelkabel in de 
weilanden te leggen. Inmiddels zijn hier deze zogenaamde 
‘freestrajecten’ uitgevoerd.  

Bokhoven Aanleg in de kern vindt op zijn vroegst pas plaats in het eerste 
kwartaal van 2019. 
De leden in het buitengebied tussen Bokhoven en Hedikhuizen 
worden nog dit jaar aangesloten. 

 
Er wordt op een aantal plaatsen in het gebied van LangstraatGlas al gegraven om de kabel aan 
te leggen. Zoals de planning er nu uitziet, wordt er vanaf week 40 in het hele gebied van 
LangstraatGlas (met uitzondering van ’t Hoekske in Kaatsheuvel en de kern Bokhoven) 
gegraven om de kabel aan te leggen. Omdat het gebied nogal omvangrijk is, zult u misschien in 
uw buurt niet meteen activiteiten waarnemen. Om alle kabels in het gebied van LangstraatGlas 
aan te leggen zijn zeker minstens 10 weken nodig. Hierna moet er nog glasvezel geblazen 
worden in de leidingen om vervolgens de huisaansluitingen te kunnen monteren. De aannemer 
doet zijn uiterste best om ook dit nog voor het einde van jaar uit te voeren.  
 
Trined, Fiber, Netrebel en Stipte hebben hun prijzen in juli niet verhoogd 

Onderstaand artikel konden wij enkele weken geleden in de kranten lezen. 
 
"Internet en tv bij vrijwel alle providers duurder per 1 juli” 
Veel Nederlanders moeten meer gaan betalen voor internet, televisie en bellen. Vrijwel alle 
aanbieders voeren in juli een prijsverhoging door. Dat meldt vergelijkingssite Pricewise.  
 
Bij Ziggo, samen met KPN de grootste provider in Nederland, gaat het om een gemiddelde 
verhoging van € 1,65 per maand. Ziggo zegt dat die hogere tarieven nodig zijn voor verdere 
investeringen in zijn netwerk, om het flink toegenomen dataverbruik het hoofd te kunnen bieden. 



Alleen T-Mobile blijft gelijk 
 
KPN gaat voor pakketten voor internet, tv en bellen € 2,50 tot € 3,50 per maand meer vragen, 
eveneens voor extra investeringen. De internetsnelheid gaat bij deze provider ook omhoog. T-
Mobile houdt als enige de prijzen gelijk, meldt Pricewise." 
© ANP 
 
De providers op het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas verhogen hun prijzen echter niet. 
Zij maken geen kosten voor de aanleg van een netwerk en wij leveren al meer snelheid up en 
down voor minder geld dan KPN en Ziggo. 
 
Algemene ledenvergadering LangstraatGlas 20 september 2018 

Onlangs hebben alle leden van LangstraatGlas via mail een uitnodiging ontvangen voor de 
Algemene Ledenvergadering van Coöperatie LangstraatGlas U.A. Deze vergadering vindt plaats 
op donderdag 20 september a.s. in zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle. 
Aanvang: 20:00 uur, inschrijven vanaf 19:15 uur. 
 
U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Tijdens de vergadering stellen 
wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de aanleg van glasvezel.  
 
U kunt zich aanmelden voor deze vergadering door een mail te sturen naar 
langstraatglas@midden-brabantglas.nl.  
 
Wat kunt u nu al doen om straks een soepele overgang naar glasvezel te maken? 

1. 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.  
 

2. Uw emailadres aanpassen  

Als uw huidige e-mailadres eindigt op bijvoorbeeld: @kpnmail.nl, @kpnplanet.nl, 
@planet.nl @wxs.nl, @hetnet.nl, @xs4all.nl, @telfort.nl etc. of op @ziggo.nl. dan 
moet u altijd een nieuw e-mailadres aanmaken wanneer u overstapt op glasvezel. 
U kunt dit mailadres namelijk niet meer gebruiken bij uw nieuwe provider. Kies nu 
een ‘vrij’ e-mailadres dat u bij wisseling van provider niet telkens hoeft aan te 
passen. Bijvoorbeeld: @outlook.com, @gmail.com, @live.nl, @hotmail.nl etc. zijn 
enkele alternatieven maar ook @uwnaam.nl. 
 

3. Uw nieuwe e-mailadres / telefoonnummer of bankrekeningnr.?  

Graag doorgeven aan onze Ledenservice Midden-BrabantGlas. Dat kan via mail aan 
Ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl. Maar bellen kan ook naar 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. Uw glasvezelaansluiting bij verkoop van uw woning of bedrijf 

Uw glasvezelaansluiting is eigendom van de coöperatie, maar tegelijk ook onlosmakelijk verbonden aan 
uw woning of bedrijf. Verkoopt u uw huis en wil de nieuwe eigenaar ook gebruik maken van de 
glasvezelaansluiting dan moet u tegelijk met de verkoop van uw woning/bedrijf ook het lidmaatschap van 
de coöperatie overdragen. U kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeld-overeenkomst die u op de 
website van Midden-BrabantGlas kunt vinden onder vraag & Antwoord. 
 
Wanneer u uw lidmaatschap niet zou overdragen blijft u als lid aan de coöperatie de maandelijkse 
bijdragen verschuldigd en kan de nieuwe eigenaar ook geen gebruik maken van de aansluiting. Het is 
dus belangrijk dit bij de verkoop te regelen om problemen achteraf te voorkomen.  
 
In de verkoopprijs van uw woning is dus de meerwaarde van het hebben van de glasvezelaansluiting 
inbegrepen en voor zover u een A- of B-lidmaatschap heeft, ontvangt de nieuwe eigenaar straks het nu 
door u extra ingebrachte ledenkapitaal retour, wanneer besloten wordt dit te gaan doen na aflossing van 
de bankfinanciering voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. 
 
Geen provider gekozen? Toch maandkosten betalen!  

Zodra de aannemer klaar is met HASsen kan het glasvezelnetwerk door u gebruikt worden. Wij berichten 
de provider daar dan ook over. De coöperatie start 2 tot 4 weken na het HASsen met het incasseren van 
de maandbedragen: A-lid € 39,00, B-lid € 44,00 en C-lid € 49,00. Dit is excl. de maandkosten van de 
provider. Die worden door de provider zelf bij u in rekening gebracht. Zorg er dus voor dat u tijdig een 
provider heeft gekozen. 
 
Problemen bij werkzaamheden aanleg glasvezel?  
Bel dan naar onze aannemer Spitters 085-90 20 977.  
 
Voor meer informatie en actueel nieuws kunt u altijd op de website van Midden-BrabantGlas terecht: 
www.Midden-BrabantGlas.nl. Maar kijk ook eens onder tabblad “Vraag en antwoord”. 
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