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Laatste aanlegfase dit najaar van start  
maar ook nieuwe ontwikkelingen 
 
 
Het herfstzonnetje werkt positief voor de graafploegen, de meest spannende boring 
is gelukt, zowel het aantal leden als de lengte van het netwerk groeit nog steeds en 
tijdens de algemene ledenvergadering heeft een wisseling van het bestuur plaats 
gevonden.  Alle nieuwste ontwikkelingen, de uitslag van het ledentevredenheids-
onderzoek en natuurlijk de planning voor de laatste aanlegfase binnen ons gebied 
leest u in deze nieuwsbrief. 
 
 

1. Terugblik Algemene Ledenvergadering -------------------------------------- 1 
2. Bestuurswisseling ---------------------------------------------------------------- 2 
3. Even voorstellen ------------------------------------------------------------------ 2 
4. Informatieavond dorp Esch ---------------------------------------------------- 2 
5. In 2019 niet meer wisselen tussen A, B of C lidmaatschap --------------- 2 
6. Voortgang aanleg ----------------------------------------------------------------- 3 
7. Ledentevredenheidsonderzoek ------------------------------------------------ 4 
8. Spannende boring  --------------------------------------------------------------- 4 
9. Provider kiezen ------------------------------------------------------------------- 4 
10. Nieuwe buren in uw straat ----------------------------------------------------- 4 
11. E-mailadres aanpassen ---------------------------------------------------------- 5 
12.  Woning verkopen? -------------------------------------------------------------- 5 
13. Ledenservice Midden-BrabantGlas ------------------------------------------- 5 
14. Virtuele rondleiding door PoP ------------------------------------------------- 5 

 
 
1. Terugblik Algemene Ledenvergadering  
Een kleine honderd stemgerechtigde leden van coöperatie GroenewoudGlas waren aanwezig bij 
de algemene ledenvergadering op 25 september jongstleden. In het kort is doorgenomen hoe het 
glasvezelproject verder uitgerold is en zijn het jaarverslag 2017 en de exploitatiebegroting van 
2018 doorgenomen en vastgesteld. Naast de financiële zaken werd ingestemd met een extra 
financiering bij de bank voor het realiseren van 1300 extra aansluitingen in het gebied van 
Midden-BrabantGlas. Er is namelijk meer belangstelling binnen het netwerk maar ook een aantal 
bedrijventerreinen doen mee waardoor er uiteindelijk in plaats van 575 km nu rekening 
gehouden wordt met de aanleg van 800 km glasvezelnetwerk. Verder waren er ook deze keer 
weer providers aanwezig  voor extra informatie en konden persoonlijke vragen gesteld worden 
aan het bestuur en het projectteam. 
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2. Bestuurswisseling 
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Frans Denissen zijn bestuursfunctie overgedragen 
aan Chrétien Bergmans. Frans Denissen heeft door zijn grote netwerk belangrijk pionierswerk 
verricht in de opstartfase van de coöperatie, was het brein achter het bijenlint, het inzaaien van 
dichtgemaakte sleuven met bloemenzaad, en heeft alle bijeenkomsten genotuleerd. Hij kreeg een 
bos bloemen en applaus van de zaal als blijk van dank voor zijn enthousiaste inzet. 
 
 
3. Even voorstellen 
Chrétien Bergmans is woonachtig in het buitengebied tussen Tilburg en Berkel Enschot. Hij is 58 
jaar. In het dagelijks leven is hij werkzaam als Adjunct Directeur bij Avans Hogeschool. 
‘Toekomstige succesvolle organisaties zijn kleinschalig georganiseerd, waarbij de klanten nog 
een naam hebben en de dienstverlening persoonlijk is. Dit is zo bij Avans, die daardoor ook al 
jarenlang als beste hogeschool van Nederland te boek staat, en dat is zo bij Het Baksche Ven, een 
natuurbadvereniging bij Tilburg waarvan ik al zes jaar lang bestuurslid ben.” Aldus Chrétien. 
“Dat kleinschalige herken ik ook terug in onze coöperatie en dat is de reden dat ik me eerder als 
buurtcontactpersoon ingezet heb en nu graag toe treed tot het bestuur”.   
Wij heten Chrétien van harte welkom binnen het bestuur en  wensen hem veel succes in zijn 
nieuwe functie. 
 
 
4. Informatieavond dorp Esch 
Op 12 september is een informatieavond in het dorpshuis in Esch geweest. Dorpskern Esch kán 
aan de glasvezel mits er voldoende belangstelling is. Wij zijn op zoek naar mensen die graag als 
buurtcontactpersoon zouden willen meewerken aan dit plan. Er kunnen dan ook buurt gericht 
huiskamerbijeenkomsten worden georganiseerd. Neem even contact op met een van de 
bestuursleden als u iemand in Esch kent. De eerste bijeenkomst is 17 oktober al geweest. Bij 
voldoende belangstelling kan dan begin 2019 gestart worden met de aanleg in de bebouwde 
kom van Esch.  
 
 
5. Wisselen tussen A, B of C lidmaatschap na 2018 niet meer mogelijk.  
Om als coöperatie een goede (meerjaren) begroting te maken is het van belang dat we weten 
welke kosten we maken en welke inkomsten we hebben. Hiermee kunnen we ook bepalen hoe 
snel we de lening aan de bank kunnen aflossen. Belangrijkste inkomstenbron zijn de 
maandelijkse abonnementsgelden. Tot nu toe was er nog de mogelijkheid om te wisselen tussen 
een A, B of C lidmaatschap. Dit betekende veel administratief werk en voor de coöperatie 
wisselende inkomsten. Daarom is besloten om deze mogelijkheid te schrappen. Tot 31 december 
2018 kunt u nog overstappen op een ander lidmaatschap. Daarna is overstappen niet meer 
mogelijk. Voor de duidelijkheid, iemand met een D lidmaatschap kan wel te allen tijde naar een 
A-lidmaatschap gaan. 
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6. Voortgang aanleg 
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de stand van zaken per deelgebied. 
 

 

 
 

Deelgebied Aangesloten 
op POP 

Gebied Schouwen 
gestart 

Graven 
gestart 

Oplevering  

GWG Noord Haaren en 
Loven 

klaar 

GWG Noord Haaren dorpskern 
Biezenmortel 

start eind 2018 

GWG Zuid Haaren ten Noorden van 
spoorlijn 

klaar 

GWG Zuid Loven ten Zuiden van 
spoorlijn 

September 
2018 

Oktober 
2018 

Januari  
2019 

GWG Oost Esch buitengebied  
Esch/ Vught   
ten noorden van 
Essche Stroom 

Oktober 2018 Oktober 
2018 

Februari  
2019  

GWG Oost Esch dorpskern Esch en 
buitengebied ten 
zuiden van Essche 
Stroom 

bij voldoende deelname 
start begin 2019 
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7. Ledentevredenheidsonderzoek 
Voor de zomer hebben we een ledentevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door een extern 
bureau. Dit om te kijken waar, in de afronding van het aanleggen van het glasvezelnetwerk, nog 
zaken kunnen worden verbeterd. De resultaten zijn op de Algemene Ledenvergadering 
gepresenteerd.  
 
8. Spannende boring onder	Afwateringskanaal	’s-Hertogenbosch-Drongelen 

We beseffen het niet altijd maar de glasvezelkabels 
moeten ook onder spoorlijnen en waterlopen door. 
Hiervoor wordt een speciaal boorteam ingeschakeld. 
Met speciale apparatuur kunnen zij met  grote precisie 
een boorkop sturen naar waar en hoe diep de kabel 
moet liggen.  
Zo’n speciale boring is ook uitgevoerd onder het 
Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen tussen 
Giersbergen en Drunen. Alleen de vergunning 
aanvragen bij het waterschap duurde al bijna 4 
maanden. Bovendien moest het werk 1 oktober klaar 
zijn omdat in de wintermaanden niet aan 
hoofdwaterlopen mag worden gewerkt. Maar het is 
gelukt. Bijna 250 meter lang en op 10 meter diepte ligt 
nu onze glasvezelkabel.  En kunnen onze leden in de 
omgeving binnenkort worden aangesloten.  

 
9. Provider kiezen 
Veel leden hebben al een keuze voor een provider gemaakt. Veel leden nog niet. 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 en alles naar tevredenheid werkt. Hiermee 
voorkomt u in ieder geval dat u door onvoorziene omstandigheden helemaal zonder zou komen 
te zitten. Heeft u dus nog geen provider gekozen, kijk op www.midden-brabantglas.nl onder 
hoofdstuk particulieren. Daar vindt u de beschikbare providers. 
 
10. Nieuwe buren in uw straat 
Heeft u net nieuwe buren in uw straat gekregen? Vertel hen dan ook over ons glasvezelnetwerk. 
Misschien kennen ze de mogelijkheden nog niet. Laat ze contact opnemen met een van de 
bestuursleden van GroenewoudGlas voor een offerte op maat voor hun adres. 

http://www.midden-brabantglas.nl/
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11. E-mailadres aanpassen 
Als het goed is heeft u inmiddels een nieuw e-mailadres. Hopelijk had u 
voldoende tijd om al uw contacten hiervan op de hoogte te stellen. 
Vergeet ook niet om het nieuwe e-mailadres aan de coöperatie door te 
geven. Heeft u nog geen nieuw e-mailadres en stapt u binnenkort pas over 
op het glasvezelnet, kies hiervoor dan een ‘vrij’ e-mailadres zoals 
@gmail.com, @live.nl, @hotmail.nl. U hoeft hiermee niet te wachten tot 
uw glasvezelkabel is aangesloten. 

 
12. Woning verkopen? 
Meld het via mail aan GroenewoudGlas@Midden-BrabantGlas.nl onder vermelding van uw 
lidnummer. Wij nemen dan contact met u op over de te nemen stappen en bereiden die voor u 
tijdig zo veel mogelijk voor. 
 
13. 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 
bezighouden 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. Dan kunt 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. 
 
14. Virtuele rondleiding door een PoP 
Mogelijk weet u een van onze PoP’s te staan, maar zo’n betonnen huisje blijft in principe voor 
iedereen gesloten. Na oplevering komen alleen medewerkers van onze belichter er nog in om 
nieuwe patches (verbinding tussen de glasvezels van het lid en de elektronische verdeler) te 
maken. Op de nieuwspagina van de website Midden-Brabantglas of via onderstaande link kunt u 
even mee binnen kijken. Klik hier voor de rondleiding 
 
 
Voor meer informatie en actueel nieuws kunt u ook op de website http://www.Midden-
BrabantGlas.nl kijken. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Coöperatie GroenewoudGlas u.a.  
 
Johan Martens  voorzitter t: 013-5111368 
Jan Verstijnen  secr./penningmeester m: 06 51422976 
Chrétien Bergmans  bestuurslid 
Josèt Vermeer  bestuurslid 
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