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Nieuwsbrief november 2016 
 
 

Aanleg glasvezel gaat van start! 
 

Op 10 november hebben de leden van de coöperatie GilzeEnRijenGlas  besloten om te starten 

met de aanleg van de POP (Verdeelstation) Gilze  en het realiseren van de eerste  642 

woonhuis- en bedrijfsaansluitingen. Hiervoor was een apart besluit nodig om gebruik te kunnen 

maken van een tijdelijke overbruggingsfinanciering. Op 14 januari gaat de eerste schop de 

grond in en naar verwachting kunnen eind april de eerste aansluitingen live gaan.  

 

Goedkeuring apart besluit tijdens bijeenkomst GilzeEnRijenGlas, 10 november 2016 

 

Uitrollen van het netwerk 

POP Gilze is de eerste van de negen POP's van het gehele Midden-Brabantse 

glasvezelnetwerk. Vanuit deze eerste POP wordt het netwerk verder uitgerold. De grote vraag 

is nu welke glasvezelcoöperatie als tweede gaat graven. Dit is afhankelijk van het aantal leden 

en de dichtheid van het aantal aanmeldingen per buurtschap. Als GroeneWoudGlas na 

GilzEnRijenGlas vooraan op de planning wil staan dan is dat dus afhankelijk van het aantal 

nieuwe aanmeldingen. Want we zijn helaas nog niet op het benodigde aantal voor een rendabel 

netwerk. 

 

Nog 100 aanmeldingen nodig 

Om na POP Gilze door te kunnen gaan met graven in uw regio moeten zich in het gebied van 

de coöperatie GroeneWoudGlas nog 100 mensen extra registreren voor glasvezel. Weet u nog 

mensen die twijfelen? Laat ze dan weten dat de mogelijkheid tot een snel internet in zijn of haar 

woning alleen mogelijk is wanneer ze ook daadwerkelijk registreren als lid van onze coöperatie. 

Het klinkt misschien direct. Maar dat is ook de bedoeling. Het is echt NU of NIET. 
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Actieve rol in ledenwerving 

Is het er u alles aan gelegen dat u snel gebruik kunt gaan maken van een verbeterd internet? 

Dan kunt u wellicht een actieve rol spelen in de ledenwerving. Op maandag 14 november is 

een speciale bijeenkomst voor onze buurtcontactpersonen. Ook uw hulp is zeer gewenst bij het 

werven van de laatste leden. Wij geven u deze avond meer informatie over de stand van zaken 

en samen met de contactpersonen kunnen we een goede manier van leden werven bedenken. 

U kunt zich voor deze avond aanmelden bij een van de bestuursleden. 

 

Providers bekend 

De namen van de vier consumentenproviders zijn inmiddels bekend gemaakt. TriNed, Netrebel, 

Fiber en Stipte. Zij bieden een gevarieerd pakket van diensten. Van uitgebreide triple play 

pakketten (tv, internet en telefoon) tot een Internet only pakket met een snelheid van 1 Gigabit 

per seconde en van zelfinstallatie  tot de meest uitgebreide persoonlijke service aan huis. 

Hiervoor aanmelden kan overigens pas wanneer een geactiveerde aansluiting aanwezig is.  Er 

zullen tegen de tijd van oplevering per gebied aparte informatiemarkten door de gezamenlijke 

providers worden georganiseerd. 

 

Samen maken we ons sterk voor een goedkoop én supersnel internet in uw 

straat 

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op www.Midden-BrabantGlas.nl 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Coöperatie GroenewoudGlas u.a. 

Johan Martens  voorzitter  T: 013-5111368 

Jan Verstijnen  secr./penningmeester  M: 06 5142 2976 

Frans Denissen  bestuurslid 

Josèt Vermeer  bestuurslid 
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