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1000 leden gepasseerd 
 
 Nieuwsbrief V15.0 aug 2018 

 

We zijn de 1000 leden voorbij terwijl we op 750 leden hadden gerekend. 

Financieel gunstig maar dat is ook 1 van de redenen dat het langer duurt 

voordat iedereen een aansluiting heeft. En er zijn nog meer zaken die de 

aanleg vertragen. Toch kan nu al bijna de helft van de leden wel gebruik 

maken van de glasvezel. Van hen horen we vele positieve geluiden over 

het gebruik.  

In deze nieuwsbrief leest u meer over de aanleg en de planning en wat u 

zelf alvast kunt doen. 
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1. Stand van zaken 
Bijna de helft van onze leden is al aangesloten op het glasvezelnetwerk. De 
planning lag op een hoger aantal maar helaas lopen ook wij tegen zaken aan die 
voor vertraging zorgen. Wij geven in deze nieuwsbrief graag een uitleg over de 

gang van zaken.  
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Naar onze leden willen wij transparant en open communiceren zodat u ook een 

beeld krijgt welk werk er achter de schermen is verricht én nog moet gebeuren 
voordat iedereen straks van een glasvezelaansluiting kan genieten. 

1.a. Aantal leden boven verwachting 
Omdat zich meer leden aanmeldden dan in eerste instantie verwacht moesten 
wij noodgedwongen onze engineering daarop aanpassen. De aannemer moet 

meer kilometers glasvezel en meer huisaansluitingen aanleggen. Technisch geen 
probleem. En de coöperatie is blij met meer leden. Immers, hoe meer leden hoe 

beter het netwerk betaalbaar wordt. Maar dat zorgt wel voor vertraging. 
Daarnaast dragen nog meer zaken bij aan de vertraging. Enkele voorbeelden. 

1.b.  Extra PoP  
Omdat we meer leden hebben dan verwacht is besloten in de buurt van Esch een 
extra PoP neer te zetten. Het vinden van een geschikte locatie en de 

vergunningaanvraag bij de gemeente kost extra tijd. En de aanvraag voor een 
stroomaansluiting kunnen we pas indienen nadat de definitieve plaats is 

vastgesteld. Bovendien hanteert Enexis die de elektriciteit aansluiting verzorgt 
steeds langere wachttijden. 

1.c.   Vergunning onder N65 en spoorlijn  
Om onder de N65 en de spoorlijn door te gaan moet er geboord worden. 
Hiervoor moeten specifieke vergunningen worden aangevraagd. Iedereen die wel 

eens een bouwvergunning heeft aangevraagd weet wat voor papierwerk hierbij 
komt kijken. De (ambtelijke) beoordeling van onze aanvraag kost (heel) veel 
tijd. We hopen echter dat we nog in augustus de vergunningen krijgen. Dan 

kunnen de leden in het buitengebied van Haaren snel worden aangesloten op PoP 
Haaren. In Haaren is het graafwerk zo goed als afgerond en ligt bij onze leden de 

glasvezelkabel tegen de gevel klaar om binnengebracht te worden. 

1.d. Zinkassen en bommen 
Voordat de aannemer aan de gang kan moeten alle tracés onderzocht worden op 

vervuiling. Als er iets wordt gevonden proberen we een ander tracé te zoeken. 
Lukt dit niet dan moet de aannemer extra beschermingsmaatregelen nemen. Dit 

kan variëren van het opruimen van de vervuiling (denk aan stukjes asbest) tot 
het dragen van beschermende kleding voor het personeel. In beide gevallen 
kosten de graafwerkzaamheden (veel) meer tijd.  

Een voorbeeld hiervan is Heukelom. Bij diverse wegen liggen daar zinkassen 
onder en langs de weg. De aannemer kan daar dus minder snel werken. 

En rond Vught en Esch zijn in de tweede wereldoorlog treinen gebombardeerd en 
beschoten. Misschien liggen er dus nog bommen of granaten. Dit vergt 
zorgvuldig onderzoek en graafwerk. 

1.e. Dijken 
Onze planning was om meteen na de bouwvak rond Vught en Esch te gaan 

graven. Daarna zouden de graafploegen naar het gebied rond Waalwijk en 
Waspik gaan. Nu is echter door de waterschappen aangegeven dat in dijken (ten 
noorden van Waalwijk en Waspik) niet mag worden gegraven na 1 oktober. Om 

te voorkomen dat die leden dan pas in de zomer van 2019 aangesloten worden is 
besloten om de planning te veranderen. De graafploegen gaan eerst het 

glasvezelnetwerk in alle dijken graven. En daarna komt het gebied Vught en Esch 
aan de beurt.  
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1.f. En verder nog…….. 
Wij hebben rekening moeten houden met: 
- de leefgebieden van het Pimpernelblauwtje, de levendbarende salamander,  
- de kruising van het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drimmelen, 
- etcetera………….. 

2. Hoe staat het met uw aansluiting? 

2.a. Planning ter indicatie (wijzigingen voorbehouden) 

 

 

Deelgebied Aangesloten 

op PoP 

Plaatsen Schouwen Graven 

gestart 

Belichting  

GWG 

Noord 

Loven Berkel-Enschot Udenhout 

West (=Waalwijkseweg + 

Loonse Molenstraat) 

gereed gereed gereed 

GWG 

Noord 

 
 

Haaren Udenhout Oost, Biezenmortel 

(buitengebied), Helvoirt 

(noordelijk N65) 

gereed gereed gereed 

GWG 

Noord 

Haaren Udenhout Schoorstraat  gereed gereed  sept 

GWG 

Noord 

Haaren Cromvoirt gereed gereed gereed 
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GWG 

Noord 

Drunen Helvoirt westelijk Fazantbos gereed gereed  Wacht op 

vergunning 

boring 

GWG Zuid Haaren Haaren,  

Oisterwijk en Heukelom ten 

noorden van spoorlijn 

gereed 90 % 

gereed 

sept-okt 

GWG Zuid Loven Oisterwijk en Heukelom  

ten zuiden van  spoorlijn 

sept okt-dec  nov-dec 

GWG 

Noord 

Haaren Biezenmortel (centrum) 

Winkelsestraat 

okt nov dec 

GWG Oost Haaren Esch/Vught  

 

sept okt-dec nov-dec 

2.b. Toelichting op de termen 
• Het schouwen houdt in dat de aannemer bij u thuis de door u gewenste 

situatie opneemt. 

• Het belichten is een onderdeel van het HASsen (HAS – HuisAanSluiting)  
De afspraak om uw pand te HASsen wordt gemaakt door onze aannemer 
Spitters via e-mail. Als die datum u niet past kunt u het aangegeven 

nummer bellen. 
• Het HASsen houdt het volgende in: 

- de kabel die buiten aan de gevel ligt wordt naar binnen gebracht en 
afgemonteerd. 

- de aannemer meet de glasvezelkabel door naar het PoP-station en terug 

(controlemetingen). 
- vanuit het PoP-station meet men ook heen en weer.  

- Als al deze metingen worden goed bevonden is uw aansluiting klaar 
voor gebruik en kan de BELICHTING erop. Wij berichten de door u 

gekozen provider hierover zodat die het modem/router kan komen 
monteren zoals u heeft afgesproken. 

3. Wat moet u zelf doen? 

3.a. Kies tijdig een nieuw e-mailadres 
Voor onze nieuwe leden: Zie www.Midden-BrabantGlas.nl onder Vraag en 

Antwoord: Kan ik mijn oude e-mailadres blijven gebruiken? 

3.b. Een nieuwe e-mailadres / telefoonnummer of bankrekeningnummer? 
Nog steeds krijgt de administratie na elke maandincasso ca. 20-30 e-mails terug 

omdat het e-mailadres niet meer bestaat. Dit geeft extra werk voor onze 
vrijwilligers. Met behulp van dat foute e-mailadres moeten we eerst uitzoeken 

om welk lid het gaat. Vervolgens moeten we die persoon bellen om het nieuwe 
e-mailadres op te vragen. Nadat dit aangepast is in de administratie moet ook de 
eerder verstuurde factuur nogmaals verstuurd worden. Al met al per adres 

minimaal een kwartier werk, maar door het grote aantal is dat ongeveer een 
volle dag werk per maand. Als u direct uw gewijzigde e-mailadres aan onze 

ledenservice doorgeeft is het maar 5 min. werk en bespaart u ons veel tijd.  
Doorgeven van een nieuw mailadres kan via mail aan ledenservice@Midden-
BrabantGlas.nl Maar bellen kan ook naar 013-36 99 378.  

http://www.midden-brabantglas.nl/
mailto:ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl
mailto:ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl
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Ook voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de Ledenservice. 

Vermeld altijd uw lidnummer of postcode/huisnummer. 

3.c. Geen provider gekozen? Toch maandkosten betalen! 
Nog steeds zijn er veel mensen die wachten met het kiezen van een provider tot 

het moment dat de aansluiting in de woning of bedrijf is aangelegd of zelfs totdat 
de eerste factuur aangeboden wordt. Omdat elke provider de plicht heeft om u 

14 dagen bedenktijd te geven is de totale doorlooptijd van aanmelding tot 
aansluiting al snel 5-6 weken. Zie voor providers https://www.midden-

brabantglas.nl/particulieren/ 
Door u nu al bij een provider aan te melden bespaart u de 14 dagen wachttijd en 
kunt u dus 3-4 weken na oplevering de gewenste diensten van de provider 

ontvangen. Dit past ook prima in de afspraak die wij via de ledenovereenkomst 
met u gemaakt hebben voor de facturering van het coöperatiedeel van uw 

glasvezelabonnement. Ongeveer één maand na de technische oplevering 
(HASsen) van uw aansluiting start de coöperatie met het factureren van 
de maandbedragen.  

3.d. Verkoop van uw woning? 
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 van de 

coöperatie de maandelijkse bijdragen verschuldigd en kan de nieuwe 
eigenaar ook geen gebruik maken van de aansluiting. Het is belangrijk om 

dit direct bij de verkoop te regelen om problemen achteraf te voorkomen.  

4. Tot slot 
Op 25 september houden we onze Algemene Ledenvergadering. U krijgt hiervoor 

nog een aparte uitnodiging. Maar noteer de datum alvast. 
 

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” 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Coöperatie GroenewoudGlas u.a.  

 

Johan Martens  voorzitter t: 013-5111368 

Jan Verstijnen  secr./penningmeester m: 06 51422976 

Frans Denissen  bestuurslid,  

Josèt Vermeer  bestuurslid 

 

Mailadres: GroenewoudGlas@Midden-BrabantGlas.nl  

https://www.midden-brabantglas.nl/particulieren/
https://www.midden-brabantglas.nl/particulieren/
http://www.midden-brabantglas.nl/
mailto:GroenewoudGlas@Midden-BrabantGlas.nl

