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De aanleg van glasvezel, dat onder meer supersnel internet mogelijk maakt. © ANP 
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Actie inwoners een succes. Herpt 
gaat ‘zelf’ glasvezel aanleggen 
HERPT - Het ‘burgerinitiatief’ rond de aanleg van glasvezel in Herpt is 
geslaagd. De Initiatiegroep Glasvezel Herpt heeft 84 aanmeldingen binnen, 
voldoende voor coöperatie Midden-BrabantGlas om glasvezel aan te gaan 
aanleggen. Overigens loopt ook nog een wervingsactie van Delta Fiber 
Netwerk. 
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Het succes van de actie in Herpt kwam binnen enkele weken tot stand. Heusden ging 
in zee met Delta Fiber Netwerk (DFN), voor de aanleg van glasvezel in de kleine 
kernen inclusief Vliedberg. Drunen, Vlijmen en Heusden-vesting volgen later. Terwijl 
DFN begon met werven, namen enkele inwoners van Herpt het initiatief om aan te 
haken bij Midden-BrabantGlas. Deze coöperatie legde eerder al glasvezel aan in het 
buitengebied in Heusden en heeft ook kabels vlakbij Herpt liggen. 
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‘Vergunning geen probleem’ 
Er waren gisteravond 84 ondertekende contracten, aldus Jo van de Pas van Midden-
BrabantGlas. Voldoende voor de coöperatie om aansluitingen tot in de huizen van de 
deelnemers aan te leggen. Volgens Van de Pas is het krijgen van een vergunning 
geen probleem. ,,Een gemeente heeft acht weken de tijd om vergunning af te 
geven.” 

Als de glasvezel binnen ligt, kiezen mensen zelf voor bijvoorbeeld internet, tv en 
telefonie een provider, uit de providers die het bedrijf aanbiedt. Bij DFN werkt dat 
hetzelfde. Pakketten van providers kunnen verschillen.  

Ook de kostenopbouw tussen DFN en Midden-BrabantGlas verschilt. Bij Midden-
BrabantGlas betalen mensen sowieso eenmalig 500 euro, waarbij de coöperatie wel 
claimt op den duur goedkoper te zijn. Volgens een woordvoerster van DFN ligt dat 
echter genuanceerder. 

Inloopavonden DFN 
DFN houdt deze week nog inloopavonden (20.00 uur) in Nieuwkuijk (woensdag) en 
Haarsteeg (donderdag). In Herpt is vrijdag een inloopavond, hoewel nog onduidelijk 
is wat daar gaat gebeuren nu Midden-BrabantGlas er glasvezel gaat aanleggen. 
DFN had volgens een woordvoerster daar vorige ook al een flink aantal 
aanmeldingen. De inschrijvingstermijn van DFN sluit 7 september.  

 


