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Glasvezelnetwerk gaat langzaam over van aanleg 
naar exploitatiefase 
 
 
In januari was er een succesvol mini-symposium over het ‘nut van uw net’. In 
samenwerking	met	de	veiligheidsregio’s	is	een	prachtig	project	opgestart	dat	
invulling gaat geven aan onze coöperatieve doelstelling: bijdragen aan de 
leefbaarheid van het buitengebied.  Verder is er een nieuwe provider toegevoegd 
aan de lijst consumentenproviders. En ja, de aanleg van het netwerk gaat 
voortvarend. In nog maar een paar	regio’s van GroenewoudGlas zit men te wachten 
op een werkende aansluiting en daar wordt uiteraard hard aan gewerkt. U leest er 
meer over in deze nieuwsbrief óf kijk op de vernieuwde website van Midden-
Brabantglas. 
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1. Vernieuwde website 

Sinds half januari heeft Midden-BrabantGlas een 
totaal vernieuwde website. De site was tot voor 
kort vooral gericht op de aanlegfase van het 
glasvezelnetwerk.  Nu dit netwerk zo goed als 
volledig is aangelegd gaan we ons meer richten op 
de exploitatie van het netwerk. Dit vraagt ook om 
een nieuwe benadering van nieuwe leden.  
Alle informatie heeft dus een nieuw plekje 
gekregen en is volledig ge-update. In deze nieuwsbrief verwijzen wij regelmatig naar informatie 
op de website. De contactgegevens van de ledenservice staan erop vermeld en u vindt er 
bijvoorbeeld ook een uitgebreide vraag- en - antwoord rubriek en het laatste actuele nieuws met 
betrekking tot ontwikkelingen binnen de organisatie. Kijk gerust eens rond op www.midden-
brabantglas.nl 
 

2. Voortgang aanleg glasvezelnet 
Inmiddels zijn al veel leden aangesloten en wordt er nog maar op een paar plaatsen in ons 
gebied gegraven. In Biezenmortel en het gebied tussen Vught en Esch worden binnenkort de 
glasvezels in de meterkast afgemonteerd. Voor het dorp Esch en het gebied ten zuiden hiervan is 
de engineering gestart en wordt dit voorjaar met de aanleg begonnen. Voor industrieterrein 
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Loven in Tilburg heeft het college van de gemeente Tilburg eind maart goedkeuring verleend 
voor de aanlegvergunning. De aannemer kan na ontvangst van de vergunning de rest van Loven 
aanleggen. 
Tussen Helvoirt en Vught moet het gebied tussen de N65 en de spoorlijn nog worden aangelegd 
of aangesloten. Er moet nog een mantelbuis voor de glasvezel onder de N65 door worden 
geboord. Die is ingepland in de buurt van Restaurant In ’t Groene Woud. Maar de aannemer 
krijgt i.v.m. dee reconstructie voor werkzaamheden in de buurt van de N65 vooralsnog geen 
toestemming.  
We begrijpen dat dit zeer vervelend is voor de leden die al lang wachten op een aansluiting. 
Maar een exacte datum waarop de aanleg in deze gebieden start is nu nog niet te zeggen. Wij 
houden er bij de diverse instantie wel de druk op. 
 

3. Mini-symposium ‘Het	nut	van	uw	net’	succesvol 
Op donderdag 17 januari werd ter gelegenheid van de afronding van de aanleg van het 
coöperatieve glasvezelnetwerk in Midden-Brabant een mini-symposium georganiseerd.  Er 
waren verschillende sprekers. In de ochtend gaf Remi van Liempd, financieel bestuurder van 
GVT Transport & Logistics BV, een uiteenzetting over het belang van glasvezel binnen de 
verschillende locaties van het nationaal én internationaal opererende bedrijf. Daarna bevestigde 
drs Ir. Robert Bots, strateeg informatisering bij de gemeente Tilburg en lid van het team ‘Digitale 
agenda van Brabant’ het belang van glasvezel binnen gemeente en provincie.   
Na de middag beleefden de aanwezigen de noodzaak van brandbeveiliging door brandweer 
Midden- en West-Brabant  en nam dr. Ben J.M. Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid bij de 
Hoogeschool Avans, hen mee in de samenwerkingsvormen die effectieve digitalisering voor de 
sociale veiligheid vergt.  
Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de Provincie Noord-Brabant 
ondertekende aan het einde van de middag met 5 gemeenten en de veiligheidsregio’s een 
intentieverklaring ter ondersteuning van het nieuwe project ‘Het nut van uw net’  (zie onder 
kopje 4 in deze nieuwsbrief) van Midden-Brabant Glas. 
 

    
 

4. Gratis proef binnen het project	‘Het	nut	van	uw	net’  
De eerste doelstelling van onze coöperatie is om bij te dragen aan leefbaarheid in het 
buitengebied. Na de eerste actie, digitale ontsluiting van het buitengebied met glasvezel, komt er 
nu een vervolg. Als tweede actie kan elk woonhuis voor een halfjaar gratis 2 draadloze digitale 
brandmelders op proef krijgen. Die worden via een communicatiemodule voor een halfjaar 
gratis aan het glasvezelnetwerk gekoppeld. Naast de gebruikelijke geluidsalarmering is er voor 
het doormelden van rook- en brandsignalering een app beschikbaar die ook aan de buren of de 
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kinderen kan melden dat er een brandmelding is. In het geval van een echte brand kan een 
snelle hulp van buren van levensbelang zijn want iedere seconde tijdwinst telt alvorens ook de 
brandweer ter plaatse kan zijn. Klik op onderstaande afbeelding 
om het informatiefilmpje over het project ‘Het nut van uw net’ te 
bekijken. Alle leden worden benaderd om te vragen of ze 
hiervoor interesse hebben. Wij beginnen bij de leden van 
GilzeEnRijenGlas, en daarna Baarle-NassauGlas, 
GroenewoudGlas en tot slot LangstraatGlas.  En wilt u niet 
wachten, stuur dan een mailtje naar hetnutvanuwnet@midden-brabantglas.nl. 

 
5. Wijzigingen in ons provider aanbod. 

Veel leden hebben al een keuze voor een provider gemaakt. Maar nog niet allemaal. De 
beschikbare providers die u kunnen voorzien van televisie, internet en telefoon via het 
glasvezelnetwerk vindt u op www.midden-brabantglas.nl/ons-aanbod/providers/. Naast de vier 
huidige consumenten providers is sinds kort ook de provider ONVI toegevoegd. U vindt op de 
website ook meer informatie over hun dienstenpakket. Maakt u gebruik van een provider en wilt 
u graag overstappen? U zit nooit langer dan een jaar vast aan een gekozen provider.  
 

6. Aanmelden nog steeds mogelijk 
Na afronding van de aanleg van het glasvezel kunnen nieuwe gebruikers nog steeds aanmelden. 
Heeft u net nieuwe buren in uw straat gekregen of kent u mensen die graag een 
glasvezelaansluiting zouden willen hebben? Vertel hen dan ook over ons glasvezelnetwerk. 
Misschien kennen ze de mogelijkheden nog niet. Verwijs ze door naar de websitepagina 
www.midden-brabantglas.nl/aansluiten/ Daar vindt u een kaart van de gebieden (in blauw) 
waar nog aangesloten kan worden en de mogelijkheden tot het aanvragen van een offerte. 
 

7. Ledenservice Midden-BrabantGlas 
De Ledenservice is er voor informatie, wijzigingen van persoonlijke gegevens en vragen over 
facturen. Enkel voor onze leden bestaat het -mailadres: ledenservice@midden-brabantglas.nl. 
Telefoon: 013 36 99 378 De Ledenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 
12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.  
Voor storingen dient u met de eigen provider te bellen. 
Voor meer informatie en actueel nieuws kunt u ook op de website 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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