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Laatste aanlegfase in volle gang maar ook  
nieuwe ontwikkelingen 
 

 

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat geldt ook voor de aanleg van het netwerk 

in ons gebied. Terwijl inmiddels meer dan de helft van onze leden al aangesloten is 

op ons supersnelle netwerk, zijn er nog steeds leden die wachten op de 

graafploegen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Als coöperatie hebben we een grotere ambitie dan alleen glasvezel aanleggen voor 

het aanbieden van internet, tv en telefoon. We lichten al een tipje van de sluier op 

wat dit voor onze leden kan betekenen.   

 

En natuurlijk willen we van deze gelegenheid gebruik maken om al onze leden fijne 

feestdagen en een gelukkig 2019 toe te wensen. Het jaar 2019 dat te boek zal staan 

als het jaar waarin de 1100 leden van GroenewoudGlas allemaal gebruik kunnen 

maken van hun eigen glasvezelnet!   

 

 
 

In deze nieuwsbrief:  

 

1. Voortgang aanleg glasvezelnet……………………………………… 2 

2. Dertiende verdeelstation in Esch geplaatst …………………… 3 

3. Nieuwe toepassingen via uw glasvezelnet……………………… 4 

4. Extra leden werven in Esch …………………………………………... 4 

5. In 2019 niet meer wisselen tussen A, B of C lidmaatschap  4 

6. Provider kiezen……..……………………………..................................... 4 

7. Nieuwe buren in uw straat..…………. ……………………………… 5 

8. E-mailadres aanpassen………………………………………………… 5 

9. Ledenservice Midden-BrabantGlas……………………………….. 5 

 
  



  Nieuwsbrief dec 2018-12 V17.1 

  
 

2018 dec Nieuwsbrief GroenewoudGlas V17.1.docx Pag. 2 / 5 

1. Voortgang aanleg glasvezelnet 

Inmiddels is meer dan de helft van onze leden aangesloten en wordt er op diverse plaatsen in 

ons gebied gegraven. We merken meteen waar graafploegen aan het werk zijn; dat levert direct 

extra aanmeldingen en verzoeken voor informatie op uit die straat.  

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de stand van zaken per deelgebied. Drie 

gebieden lichten we eruit:  

1. In het gebied ten zuiden van de spoorlijn Tilburg-Eindhoven wordt volop gegraven. Het 

duurt echter nog tot medio januari voordat de glasvezel belicht is en begonnen kan 

worden met het aansluiten van de woningen en bedrijven in dit gebied. De rolletjes tegen 

de pui zullen daarom helaas nog even blijven liggen. Oorzaak is dat de vergunning voor 

het aanleggen van de hoofdverbinding tussen Industrieterrein Loven en dit gebied langs 

het Wilhelminakanaal lang op zich liet wachten.  

2. In het gebied Vught en Esch, ten noorden van de Essche Stroom kan het aansluiten van 

de woningen vertraging oplopen vanwege de op handen zijnde aanpassing rond de N65 

ter hoogte van Helvoirt. Er is nog geen duidelijkheid hoe wij met ons kabeltracé de 

toekomstige wegen en waterlopen kunnen kruisen. In dat tracé zit ook de verbinding van 

PoP Haaren die de voeding voor PoP Esch vormt. Wij hopen natuurlijk dat er snel 

duidelijkheid komt maar zijn ook al op zoek naar een alternatief tracé. 

3. In de dorpskern van Esch en het gebied ten zuiden van de Essche stroom loopt het aantal 

aanmeldingen gestaag op, maar het zijn er nog te weinig om met de aanleg te starten. 

Extra wervingsactiviteiten zullen in januari plaatsvinden. Verder in deze nieuwsbrief een 

oproep om dit te ondersteunen.  

4. In Tilburg zijn bedrijven langs de Jules Verneweg op (bedrijventerrein Loven )  

ondertussen aangesloten. Met de (ondernemers-) Vereniging Vitaal Loven is een 

contract afgesloten om 9 beveiligingscamera’s aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. 

Dit gebeurt begin 2019 tegelijk met de aansluiting van de rest van de leden op Loven. 
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2. Dertiende verdeelstation in Esch geplaats  

Een belangrijk moment voor Esch en Vught. Op maandag 19 november is aan de Haarenseweg 

ter hoogte van de parkeerplaats van het voetbalveld, een zogeheten Point of Presence (PoP) 

geplaatst. Dit verdeelstation maakt deel uit van ons glasvezelnetwerk en hierin worden de 

lichtsignalen vanuit PoP Haaren omgezet naar lichtsignalen naar elke aansluiting apart. 

 

PoP Esch is  het 13e en laatste 

verdeelstation dat wordt geplaatst 

in het gebied van Midden-

BrabantGlas. Dit PoP-station was 

oorspronkelijk niet gepland maar is 

nodig om de onverwachte groei van 

het aantal leden in dit gebied aan te 

kunnen sluiten.  

  

Deelgebied Aangesloten 

op PoP 

Gebied Schouwen 

gestart 

Graven 

gestart 

Oplevering  

GWG Noord Haaren en 

Loven 
Klaar 

GWG Noord Haaren Dorpskern Biezenmortel Klaar Februari 

2019 

Maart  

2019 

GWG Zuid Haaren Ten Noorden van spoorlijn 
Klaar 

GWG Zuid Loven Ten Zuiden van spoorlijn 

Tilburg-Boxtel 

Klaar December 

2018  

April 2019 

GWG Oost Esch Buitengebied Esch/ Vught   
ten noorden van Essche 

Stroom 

Klaar November  

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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4.3. Nieuwe toepassingen via uw glasvezelnet 

Onze coöperatie heeft als doelstelling het ondersteunen en faciliteren van de leefbaarheid van 

het buitengebied in Midden-Brabant als het gaat om veilig wonen en kunnen werken. De eerste 

actie was het aanleggen van een eigen glasvezelnetwerk. Als dit afgerond is ontstaan er 

ongelimiteerde technische mogelijkheden naast de al ingeburgerde diensten op gebied van 

internet, telefonie en TV. Hier is bij de aanleg al technisch rekening mee gehouden door het 

reserveren van een extra glasvezelader per aansluiting speciaal voor extra diensten. Daarmee 

onderscheiden we ons van de grote commerciële glasvezelaanbieders.  

Vanwege het grote aantal leden kunnen we op een uiterst voordelige manier deze extra diensten 

aanbieden. Binnenkort komen we met een aantrekkelijk aanbod. In de volgende nieuwsbrief 

leest u hier meer over.  

 

5.4. Extra leden werven in Esch  

De informatieavond op 12 september in Esch heeft extra leden opgeleverd maar nog niet genoeg 

om de aanleg in Esch te starten. Ervaring in andere gebieden leert dat veel bewoners de kat uit 

de boom kijken. Dorpskern Esch kán aan de glasvezel mits er voldoende belangstelling is. 

Daarom zijn wij op zoek naar mensen die graag als buurtcontactpersoon zouden willen 

meewerken aan dit plan. Wij kunnen dan ook buurtgericht huiskamerbijeenkomsten houden. 

Neem even contact op met een van de bestuursleden als u iemand in Esch kent. We willen ook 

begin 2019 weer presentatiebijeenkomsten organiseren om bij voldoende belangstelling medio 

2019 te starten met de aanleg in de bebouwde kom van Esch.  

 

6.5. 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 van 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. U heeft nog tot 

31 december 2018 de gelegenheid tot 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 overstappen. Stuur dan even een berichtje naar 

GroenewoudGlas@Midden-BrabantGlas.nl. 

 

7.6. 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 om een provider te kiezen. Maar een keuze uit 

slechts 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 
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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. 

Bovendien: als u niet tevreden bent over uw eerste keuze dan kunt na een jaar een andere 

provider kiezen. Zo werkt dat op het glasvezelnetwerk van GroenewoudGlas. 

 

8.7. 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. 

 

9.8. 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, @outlook.com, etc. U hoeft hiermee 

niet te wachten tot uw glasvezelkabel is aangesloten. 

  

10.9. 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 houdt het servicebureau zich ook 

bezig 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. 

 

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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