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Geacht Raadslid, 
  
Eerste aansluitingen op glasvezelnetwerk Midden-BrabantGlas live 
  
Op 5 juni werd de eerste live aansluiting van het glasvezelnetwerk Midden-BrabantGlas 
geactiveerd. Tien aansluitingen testen de komende twee weken de hoofdverbinding met het 
internetknooppunt Eindhoven via de lokale POP (verdeelstation) in Gilze. Binnenkort volgen 
de eerste 400 andere huisaansluitingen. De POP in Riel is ook al geplaatst en de POP's voor 
Chaam, Baarle-Nassau, bedrijventerrein Vossenberg en bedrijventerrein Loven zijn in 
voorbereiding. 
  
Aantal leden inmiddels al meer dan 2.950 
  
Vorige week werd het 2.950ste lid van de vier regionaal georiënteerde cooperaties Baarle-
NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, LangstraatGlas en GroenewoudGlas ingeschreven.  
Sinds dat met de aanleg is gestart - en ook de twijfelaars en afwachters zien dat het 
glasvezelnetwerk er ook echt komt - is er weer een gestage instroom van nieuwe 
aanmeldingen.  Het in ons bedrijfsplan benoemde streefgetal van 3.000 zal een dezer dagen 
dan ook al gepasseerd worden.  
  
Bedrijventerreinen kiezen voor aansluiting op Midden-BrabantGlas. 
  
Ondernemers van het bedrijventerrein Broekakkers in Gilze hebben samen de 
voordelen  van een glasvezelnetwerk op hun terrein inmiddels ook onderkent. Door ook lid te 
worden van de coöperatie GilzeEnRijenGlas kan men profiteren van de grootschaligheid van 
het netwerk van Midden-BrabantGlas en kan een bedrijventerrein 100% dekkend netwerk 
worden geboden. Al vanaf € 40,50 ex btw is er een 1 Gbps download en upload snelheid als 
FttH abonnement beschikbaar.  Een tarief dat absoluut concurrerend is met de kosten voor 
een ADSL lijn. Maatwerkoplossingen voor specifieke ondernemerswensen zijn uiteraard ook 
mogelijk, waarbij de prijzen heel ver onder die van huidige aanbieders blijven. 
  
Ook de ondernemers op het bedrijventerrein Vossenberg hebben definitief voor aansluiting 
op het netwerk van Midden-BrabantGlas gekozen en hebben de overeenkomst met Midden-
BrabantGlas getekend. Tegelijk met de aanleg van het netwerk voor de ondernemers 
worden ook 31 bewakingscamera's aangesloten die desgewenst live door de politie kunnen 
worden uitgelezen. 
  
De gesprekken met de ondernemersvereniging Loven zijn inmiddels zover gevorderd dat de 
plaatsing van een POP op dat terrein ook al in de planfase zit. Van hieruit zal ook het 
buitengebied van Berkel-Enschot en Heukelom worden aangesloten. 
  
ABG-gemeenten zetten de toon om de kosten van de aanleg aanvaardbaar te houden. 
  
Door leges en kosten van toezicht - ieder binnen de eigen bestuurlijke ruimte - te maximeren 
op € 0,35 per meter en de degeneratiekosten op te vangen door een meerjarige garantie, 
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leveren deze gemeenten een zeer positieve bijdrage om de aanlegkosten voor het 
uiteindelijk bijna 700 km lange netwerk beheersbaar te houden voor hun burgers. Uiteraard 
denkt de coöperatie er samen met de gemeenten er in mee hoe juist de financieel zwakkere 
in het buitengebied (vaak alleenstaande met een verhoogde kans op vereenzaming) toch 
mee aangesloten gaan worden Hiermee kunnen bijvoorbeeld ook wat tegenvallers, zoals de 
verplichting van ProRail om 13m diep - ja, u leest het goed - 13m diep onder het spoor door 
te boren of verkeersomleidingen ter beperking van de overlast of het niet mogen werken 
tijdens spitstijden langs de weg, worden opgevangen. 
Midden-BrabantGlas geeft voor het laten vervallen van de degeneratiekosten aan de ABG 
gemeenten wel een garantie van drie jaar op degeneratieschade. 
  
Groen en duurzaam 
  
Wij hebben het verzoek aan de gemeenten en provinciale wegbeheerders gericht om toe te 
staan dat geroerde bermen (sleuf van 30cm breed) niet met gewoon graszaad worden 
ingezaaid, maar met een mengsel dat onze bijen en vlinders weten te waarderen. Met dank 
aan het initiatief van de Groene Brigade (Natuur en Landschapsverenging Gilze en Rijen). 
We zien dus dat naast de energie coöperaties, die onze groene stroom gaan leveren, nu ook 
anderen mee gaan denken in de gezamenlijke kansen die er ontstaan ondanks de daaruit 
voortkomende meningsverschillen weer ontstaan. Samen bezig zijn is direct al een extra 
stukje invulling geven aan die leefbaarheid (saamhorigheid). Niet in problemen denken maar 
samen met de gemeente in kansen denken. 
We zijn dan ook niet voor niets één van de 11 door de provincie geselecteerde projecten in 
het kader van de ontwikkeling van de Sociale Veerkracht en we trekken als coöperatie 
daarbij het “digitale agenda” deel.   
  
Het dorp Molenschot krijgt eigen mini-POP 
  
De belangstelling voor het pilot project “glasvezel in Molenschot” was zo groot dat er 
besloten is om daar een eigen mini-pop te plaatsen om zo op langere termijn ook 100% van 
de dorpsgenoten de gelegenheid te geven om op het glasvezelnetwerk te worden 
aangesloten. Het is dus aan de bewoners zelf om te bepalen of zij in de kleinere kernen in de 
toekomst ook over een eigen coöperatieve glasvezel gaan beschikken. Gesprekken met 
enkele andere dorpsraden zijn al opgestart. 
  
Midden-BrabantGlas investeert in extra redundantie. 
  
Door de POP Riel via het buitengebied van Goirle ook door te verbinden met de POP op 
Loven wordt tussen de zuidelijke en de noordelijke ring een tweede verbinding gelegd, 
waardoor de kwetsbaarheid van de hoofdstructuur nog minder wordt en er een nog hogere 
beschikbaarheid aan de bedrijven kan worden geboden. Zoals reeds eerder is gemeld wordt 
het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas ook nog al via twee aparte routes met het 
landelijke internet verbonden. Bedrijfszekerheid staat dus hoog in het vaandel van de 
coöperaties. Niet alleen voor de gemiddelde gebruiker, maar vooral ook voor de 
ondernemers en vooral de niet te vergeten snelgroeiende groep ouderen die met hun 
alarmeringen en monitoring aangewezen zijn op de ICT dienstverlening van de coöperaties. 
In samenwerking met het WMO van de gemeenten Midden-Brabant kunnen hiermee nog 
vele zeer goed betaalbare nieuwe initiatieven ontwikkeld worden. 
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Het netwerk vormt hiermee een “hartelijk welkom” voor een doorkoppeling met West-
Brabant. Het is echter aan de inwoners van West-Brabant om daar op in te haken. 
  
Planning voor het gehele netwerk 
 
Via de website van www.Midden-BrabantGlas.nl is inmiddels ook een detailplanning voor de 
aanleg van het gehele netwerk te raadplegen. 

http://www.midden-brabantglas.nl/

