
 

NIEUWSBRIEF  februari 2018 

Beste buurtbewoners van Huijbergsebaan,  
Zandven, Nieuwebaan en Zuidgeest.  
Deze 2de nieuwsbrief heeft als onderwerp :  
   
“Voortgang aanleg glasvezelkabel in het buiten-
gebied van Bergen op Zoom.”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind 2015 hebben bewoners van Zandven,  Zuidgeest en Antwerpsestraatweg aan het bewonerscomité Heimo-
len laten weten dat bij hen de wens leeft om aangesloten te worden op (glasvezel) kabel. Dit omdat zij graag 
verbetering willen in de voor hen huidige voorziening m.b.t.  telecommunicatie (telefoon, tv en internet).  
 
Ook heeft het bewonerscomité eind 2015 een algemeen oriënterend onderzoek gedaan naar het aantal be-
woners dat mogelijk belangstelling heeft voor glasvezelkabel. Het onderzoek is uitgevoerd in de gebieden met 
postcode 4625 DM (Huijbergsebaan), 4625 DH (Zandven), 4625 DL (Nieuwebaan), 4625 DG (Zuidgeest), 4625 AC 
(Antwerpsestraatweg) en 4625 DN (Fianestraat).  Een 34 tal bewoners hebben toen aangegeven belangstelling 
te hebben voor aansluiting op glasvezelkabel .  
 
In januari 2018 hebben de colleges van B&W van de Brabantse Walgemeenten ingestemd met de samenwer-
kingsovereenkomst met Glasvezel buitenaf (voorheen MABIB) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. 
Op 1 februari jl. ondertekenden de drie Brabantse Walgemeenten en Glasvezel buitenaf de samenwerkings-
overeenkomst.  Als er voldoende belangstelling is (meer dan 50% van het aantal bewoners in het aansluitge-
bied) gaat Glasvezel buitenaf starten met het aanleggen van glasvezel. Glasvezel buitenaf is hier verantwoorde-
lijk voor en neemt het voortouw. Als er onvoldoende bewoners in het aansluitgebied geïnteresseerd zijn in 
glasvezel wordt er geen glasvezel aangelegd. 
 
De kosten voor aanleg van glasvezel tot in de woning  (tot in de meterkast) zijn eenmalig € 1850,- of telkens  
€ 15,- per maand. Wil men later , nadat het project gerealiseerd is, alsnog aangesloten worden op glasvezelka-
bel  dan komen er  € 950,- onkosten bij voor  de aansluiting vanaf de straat tot in de woning. 
 
Maak uw belangstelling  aan het bewonerscomité opnieuw kenbaar. 
Het bewonerscomité heeft in 2016 en 2017 de voortgang van de mogelijkheid tot aanleg van glasvezel in ons 
woongebied (het buitengebied oost van Bergen op Zoom) nauwlettend gevolgd en gesprekken hierover ge-
voerd met MABIB en de gemeente (zie hiervoor onze website www.heimolen.eu ). 
Het bewonerscomité wil graag van u opnieuw weten of u nog steeds belangstelling heeft voor  aansluiting op 
glasvezelkabel, ongeacht of uw woning  nu wel of niet in het aansluitgebied ligt. Het bewonerscomité vraagt 
u om voor 31 maart a.s. uw belangstelling voor  aansluiting op glasvezelkabel  opnieuw aan het bewoners-
comité kenbaar te maken door een email berichtje te sturen naar info@heimolen.eu   of een berichtje te stu-
ren naar het secretariaat van het bewonerscomité (zie kader hieronder). 
Het bewonerscomité dankt u voor uw medewerking . 

met vriendelijke groet, 
 
Bewonerscomité Heimolen 
p/a Heimolen 31 
4625DC Bergen op Zoom 
info@heimolen.eu 
www.heimolen.eu 
bank: NL 16 INGB 0004994941 
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