
 

NIEUWSBRIEF  april 2018 

 
 

Beste buurtbewoners. Deze nieuwsbrief is alleen  
bestemd voor de bewoners binnen de komgrens 
van Heimolen en heeft als onderwerp:    
“Aanleg van glasvezelkabel ”. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasvezelkabel. 
Het zal u bekend zijn, dat de colleges van B&W van de Brabantse Walgemeenten in januari 2018 hebben inge-
stemd met een samenwerkingsovereenkomst met Glasvezel Buitenaf (voorheen MABIB) om glasvezel aan te 
leggen in het buitengebied van de Brabantse Wal. Op 1 februari  jl. ondertekenden de drie Brabantse Walge-
meenten en Glasvezel Buitenaf de samenwerkingsovereenkomst. Als er voldoende belangstelling is (meer dan 
50 % van het aantal bewoners in het aansluitgebied) gaat Glasvezel Buitenaf in het najaar van 2018 starten 
met het aanleggen van glasvezel.  
De kosten voor aanleg van glasvezel tot in de woning (tot in de meterkast) zijn eenmalig € 1815,- of telkens  
€ 15,- per maand. Bij beide keuzes komen  daarbij de maandelijkse kosten van de dienstaanbieder, afhankelijk 
van de pakketkeuze. Voor 4 juni a.s. moet de bewoner zich aangemeld hebben bij een van de dienstaanbieders 
uit het aanbod van Glasvezel Buitenaf (Caiway, CBizz, Delta, Solcon of W3serve). 
 
Het bewonerscomité heeft als ambassadeur nauw contact met Glasvezel Buitenaf en probeert de belangen van 
de bewoners  van Huijbergsebaan, Zandven, Zuidgeest, Nieuwebaan, Antwerpsestraatweg en  
Fianestraat (allemaal postcodes die in het aansluitgebied liggen) zo goed mogelijk te behartigen. 
 
De woningen binnen de komgrens van Heimolen vallen buiten het aansluitgebied van Glasvezel Buitenaf. Op 
de ambassadeursbijeenkomst van woensdag 28 maart jl. heeft het bewonerscomité uitvoerig gesproken met de 
persoon die eindverantwoordelijk is voor de aanleg. Afgesproken is dat Glasvezel Buitenaf binnen veertien da-
gen in gesprek gaat met het bewonerscomité om de eventuele mogelijkheden te bezien en verder te bekijken 
hoe de situatie op Heimolen is m.b.t. aansluiting van de bewoners van Heimolen op glasvezelkabel. Middels 
deze nieuwsbrief wil het bewonerscomité, voorafgaand aan het gesprek met Glasvezel Buitenaf, de belang-
stelling onder de bewoners van Heimolen voor aansluiting op glasvezel peilen. 
 

Maak uw belangstelling z.s.m. aan het bewonerscomité kenbaar.  
Het bewonerscomité wil graag van u weten of u daadwerkelijk belangstelling heeft voor aansluiting op glas-
vezelkabel. Het bewonerscomité vraagt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor maandag 9 april, uw belang-
stelling voor aansluiting op glasvezelkabel aan het bewonerscomité kenbaar te maken door: 
- of  voor maandag 9 april een email berichtje te sturen naar info@heimolen.eu  
- of  voor maandag 9 april onderstaand strookje in te vullen en op het adres van het secretariaat Heimolen 31 
in de brievenbus te stoppen. 
Het bewonerscomité dankt u hartelijk voor uw medewerking. 

Invulstrookje. 

Hierbij maak ik kenbaar dat ik  wel / geen     (omcirkelen wat van toepassing is)  

belangstelling heb voor aansluiting op glasvezelkabel. 

Naam: __________________________________________________ 
Adres: __________________________________________________ 
emailadres:      ____________________________________________ 
 

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