
 
De laatste loodjes……….        

………wegen het zwaarst, volgens het gezegde. 

En hieraan moest ik wel denken toen ik aan deze nieuwsbrief begon. Om maar met de deur in huis te 
vallen: slecht nieuws voor al onze leden die nog niet aangesloten zijn: de aanleg wordt opnieuw 
vertraagd! 
 
Vertraging 

We hebben zeer recent afscheid moeten nemen van een 3-tal graafploegen van een onderaannemer en 
deze kunnen niet vervangen worden. Hierdoor zal het project opnieuw 6 tot 8 weken later worden 
opgeleverd. Voortdurende klachten van zowel leden als gemeenteambtenaren hebben onze 
hoofdaannemer Spitters gedwongen tot dit besluit om verdere schade aan de goede naam maar vooral 
de kwaliteit van ons netwerk niet in gevaar te brengen. Helaas is door de bekende personeelsproblemen 
in de bouwsector het niet mogelijk deze ploegen op korte termijn te vervangen. 
 
Gingen we er oorspronkelijk nog van uit dat eind december het totale project (eerste fase) op een haar na 
afgerond zou zijn, dit zal nu wel uitlopen tot maart volgend jaar. Bovendien zal het uiterst moeilijk blijken 
om per adres exact aan te geven wanneer nou precies de huisaansluiting en daarmee het netwerk actief 
gaat worden. Dus ook leden waar de kabel nu al tegen het huis aan ligt moeten soms nog weken langer 
wachten voordat zij aangesloten worden. 
 
Als bestuur leven wij met al de betrokken leden mee; twee van ons drieën wachten zelf ook nog op de 
aansluiting. Wij respecteren het besluit van de firma Spitters, een goede kwaliteit van ons netwerk heeft 
de allerhoogste prioriteit. We zijn letterlijk aan elkaar verbonden en een zwakte in de schakels heeft 
drastische gevolgen. Laten we hopen dat het nu allemaal goed komt en er verder geen ongelukken meer 
gebeuren. 
 
Goed nieuws  

Maar er is ook nog wat positiefs te melden: de vergunning om te 
graven in het gebied waar het grote pimpernelblauwtje (een 
vlindertje) woont, is binnen! In dit gebied ten zuidwesten van Den 
Bosch kunnen nu ook een tiental leden aangesloten worden in de 
komende weken, omdat het vlindertje daar dan geen last van zal 
ondervinden. Zoals bekend was ook de vergunning om onder het 
afwateringskanaal bij Drunen door te boren net op tijd binnen want 
ook dit gebied is net als bij de dijken verboden om in te graven van oktober tot april. 
 
Er wordt hard gewerkt aan de website van MiddenBrabantGlas. Gaat u daar eens kijken want er staat veel 
informatie op waar u nu nog steeds wijzer van kunt worden: wat te doen met de glasvezel als u uw huis 
verkoopt bijvoorbeeld. Ook vindt u hier de informatie van de providers. Er zijn nog steeds leden die geen 
keuze hebben gemaakt en die straks dus wel aan de coöperatie gaan betalen en daar dan nog niets voor 
terug krijgen. Maak daarom snel een keuze want ook de providers hebben een wachttijd. Als het niet 
goed blijkt te zijn, kunt u vaak uw keuze tussentijds aanpassen en na een jaar kunt u desgewenst van 
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provider wisselen. Volgende maand komt er een nieuwe provider bij en misschien kunnen we in de 
volgende nieuwsbrief nog meer nieuws op dit gebied aankondigen. 
 
Tenslotte willen wij u natuurlijk prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toewensen. We hebben 
dit jaar al veel leden kunnen aansluiten op ons snelle glasvezelnet. We wensen iedereen een supersnel en 
supergezond 2019 toe! 
 
Algemene ledenvergadering LangstraatGlas 20 september 2018 

Op donderdag 20 september jl. kwamen ruim 70 leden en belangstellenden naar De Roestelberg in 
Kaatsheuvel voor de algemene ledenvergadering van Coöperatie LangstraatGlas. Na het openingswoord 
van de voorzitter gaf de penningmeester 
een toelichting op de activiteiten die het 
bestuur in 2017 heeft ondernomen en op 
de jaarrekening over 2017. In dat jaar was 
ledenwerving nog een belangrijke taak, 
maar gelukkig werd in het laatste kwartaal 
van 2017 ook in het gebied van 
LangstraatGlas begonnen met de aanleg 
van glasvezel. Eind 2017 stond het 
ledenaantal op 576 (in 2016 was dat 292). 
Inmiddels is dat op dit moment al 
opgelopen tot 700 leden.  
 
Jaarrekening 

De jaarrekening is over 2017 laat zien dat er een vordering op Midden-BrabantGlas is van € 790.485. Dat 
is het ledenkapitaal dat we aan Midden-BrabantGlas ter beschikking hebben gesteld voor de aanleg van 
het netwerk. 
Aan inkomsten is in 2017 een bedrag € 7.368,00 geboekt als rente over het uitgeleende bedrag aan 
Midden-BrabantGlas. De kosten over 2017 zijn € 3.180,00 aan beheerslasten (bank- en 
accountantskosten, vergaderkosten etc.). De vermogensbelasting over 2017 bedraagt € 546,00. 
Dit levert voor 2017 een winst op van € 3.487,00 dat is toegevoegd aan de Algemene Reserve.  
 
Ook in 2018 zal het netwerk nog geen inkomsten opleveren. Midden-BrabantGlas huurt het netwerk van 
de lokale coöperaties. De exploitatie van het netwerk vindt dus bij Midden-BrabantGlas plaats. De 
inkomsten die uit de al in gebruik zijnde delen komen, gaat naar Midden-BrabantGlas. Wel ontvangen we 
van Midden-BrabantGlas rente over het ter beschikking gesteld ledenkapitaal voor de aanleg van 
glasvezel, begroot op € 22.340,00. De kosten over 2018 worden beraamd op € 6.500,00 en bestaan 
voornamelijk uit bankkosten, administratiekosten, accountantskosten en vergaderkosten. Voor 2018 
verwachten we een winst van € 15.840,00. 
 
Extra financiering 

Vervolgens gaf de kascommissie haar bevinden weer over het onderzoek van de jaarrekening die zij heeft 
uitgevoerd. Vervolgens werd toegelicht dat het aantal leden bij alle vier de coöperaties inmiddels is 
oplopen tot meer dan 4.000 en het aantal aan te leggen km glasvezel is opgelopen tot ruim 800 km. Met 
de financiering, gebaseerd op 3.000 leden en 650 km glasvezel, is deze aanleg niet te realiseren. Daarom 
werd voorgesteld om een extra financiering van € 2,2 miljoen aan te gaan. De Algemene Vergadering ging 
hiermee akkoord. Hierna werd Clasien de Leeuw herbenoemd als lid van het bestuur voor een periode 
van vier jaar. Ter afsluiting lichtte bestuurslid Eugène Kuis, ondersteund door Jan de Wijs, projectleider bij 
aannemer Spitters, de stand van zaken toe met betrekking tot de planning.  
 
Het bestuur van Coöperatie LangstraatGlas kijkt terug op een goed verlopen algemene ledenvergadering 
en dankt alle leden voor het in hen gestelde vertrouwen.  

Het volledige verslag van deze vergadering is als bijlage bijgevoegd. 
 
Midden-BrabantGlas gebruikt Groene Stroom van Energie Gilze Rijen 



Om de lichtsignalen via de glasvezels te verzenden is er natuurlijk stroom nodig en alle 13 verdeelstations 
(POP’s) van Midden-BrabantGlas krijgen deze via Enexis geleverd door de coöperatie ‘Energie Gilze Rijen’.  
Er zijn natuurlijk meer energie-coöperaties in Midden-Brabant, maar om de administratie inzichtelijk te 
houden hebben wij alles via ‘Energie Gilze Rijen‘ laten lopen.  
 
‘Energie Gilze-Rijen’ werkt samen met andere lokale energie-coöperaties in 
Midden-Brabant en wij maken in deze nieuwsbrief graag melding van hun 
gezamenlijk initiatief om het Burgerwindpark ‘de Spinder’ te gaan bouwen als 
een gezamenlijk coöperatief project. 
Wilt u er meer van weten? Kijk dan op www.spinderwind.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 (huis-aansluiting) 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”. 
 
Wat te doen bij storing? 

Maakt u al gebruik van de glasvezelkabel, maar doet zich toch een storing voor? Dan is uw provider het 
eerste aanspreekpunt. De storingsdienst van uw provider kan nagaan of de storing aan het doorgegeven 
signaal ligt, of dat er technische problemen zijn met de kabel. Als dat laatst het geval is, meldt uw 
provider de schade door aan de storingsdienst van Midden-BrabantGlas.  
 
Dus: bij storing is provider het eerste aanspreekpunt. 

Noteer daarom het storingsnummer/e-mailadres van uw provider in uw mobiele telefoon. Dan heeft u 
het paraat bij een storing. 
 
Netrebel support@netrebel.nl (alleen via mail) 
Stipte  0320-294444  
Fiber  020-7605040  
Trined  0880-803030  
 
Providers zijn telefonisch bereikbaar  
ma t/m vrij 09.00 tot 21.00 uur en zat 09.00 tot 16.00/18.00 uur) 
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