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IN MEMORIAM 
 

Op 20 november van het afgelopen jaar bereikte ons het bericht dat 
ons oud-bestuurslid Peter Wouters, tevens oud-voorzitter van de 
coöperatie GilzeEnRijenGlas, was overleden. Al sinds 2015 was hij 
betrokken bij alle voorbereidingen om ons aller innovatief 
coöperatief glasvezelproject vorm te geven. Klik op onderstaande 
link voor de volledige tekst ter herdenking aan deze betrokken en 
gewetensvol bestuurder. 
 

 <lees verder> 
 

UITBREIDING VAN HET NETWERK 
Coöperatie Midden-BrabantGlas geeft gehoor aan het verzoek 
van Glasnet Kaatsheuvel hun netwerk over te nemen. Na 
koppeling stappen de ca. 45 deelnemers, actief op het 
bedrijventerrein van Kaatsheuvel, in bij Coöperatie 
LangstraagGlas. Klik op onderstaande link voor het volledige 

bericht over deze uitbreiding van het netwerk. 
 
<lees verder> 
 

VIJF JAAR VERDER 

14 januari 2017, nu 5 jaar geleden, werd officieel gestart met 
de aanleg van het, overigens nu nog steeds, qua gebied 
grootste particuliere glasvezelnetwerk in Nederland. Wie had 
kunnen bedenken dat we zo optimaal van deze supersnelle 
verbinding zouden gaan profiteren? Lees hier het verhaal van 
het gezin Vissers die ten volle gebruik maakt van de 
mogelijkheden… 
<lees verder> 
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https://www.midden-brabantglas.nl/2022/01/10/in-memoriam-peter-wouters/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/02/01/uitbreiding-van-het-netwerk/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/01/30/vijf-jaar-verder/


 
LEEFBAARHEID: WAT IS DAT VOLGENS U? 

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de vier 
coöperaties zijn met de aanwezige leden diverse stellingen 
rondom leefbaarheid besproken. Bent u geïnteresseerd in 
onderwerpen als digitale zorg, veilige verbindingen of nieuwe 
digitale toepassingen dan kunt u deel uitmaken van de 
klankbordgroep leefbaarheid. Lees hier hoe u zich aan kunt 

melden én over de diverse en uiteenlopende uitkomsten uit de discussie rondom de 
stellingen. 
 
<lees verder> 

BEN ALERT OP GRAAFSCHADE. U KUNT ONS HELPEN 
In 2021 hadden we 84 keer te maken met graafschades. 
Natuurlijk staat een snelle en goede reparatie voorop, maar 
daarnaast start ook een proces om de schade vergoed te krijgen 
door de veroorzaker. In een aantal gevallen is dat helaas niet zo 
duidelijk en moet Midden-BrabantGlas voor de herstelkosten 
opdraaien. Wij als leden dus!  Om die kosten te voorkomen 
vragen wij u om ons te informeren. Hoe u kunt fungeren als ogen 
en oren ter plaatse:  <lees verder>. 

 

ALSNOG VOORDELIG AANSLUITEN OP ONS GLASVEZELNET 
Inmiddels zijn 4500 adressen aangesloten op ons glasvezelnetwerk. 
Dit is ongeveer 60% van de adressen in ons werkgebied. Voor de 
40% niet aangesloten adressen komt er nu een mogelijkheid om 
alsnog voordelig aangesloten te worden. De kracht zit hier in het 
‘samen’ lid worden. Mochten u buurtgenoten hebben die niet op 
ons netwerk aangesloten zijn, geef ze dan de tip zich te melden 
voor deelname aan zo’n project.   
Meer weten: <lees verder>. 

 

OVERDRACHT LIDMAATSCHAP BIJ VERKOOP WONING OF BEDRIJF 
 

Wanneer u uw woning of bedrijf verkoopt, is het van 
belang dat u uw lidmaatschap overdraagt aan de nieuwe 
eigenaar. Pas na overdracht van uw lidmaatschap gaan het 
gebruiksrecht en de maandelijkse betalingsverplichting 
over op de nieuwe eigenaar. 
 

Voor de formele overdracht moet u gebruikmaken van de ‘akte van overdracht 
lidmaatschap’ en ‘nieuwe lidmaatschapsovereenkomst voor koper’.  
 
Een stappenplan voor het overdragen van het lidmaatschap vindt u op onze website: 
overdracht lidmaatschap. 
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