
Eersel op glasvezel? 
Jazeker, maar we gaan 
het wel zelf doen!!
In Eersel zijn plannen bekend gemaakt om de binnengebieden van de 
dorpskernen op glasvezel aan te sluiten. In de publicaties zijn de voorde-
len van glasvezel voor bewoners en bedrijven ruimschoots toegelicht. Dat 
kunnen we volledig onderschrijven. Glasvezel is van heel groot belang 
voor de toekomst van Eersel en haar bewoners. Niet alleen voor mensen 
met een computer en niet alleen voor mensen in de kernen van Eersel. 
Glasvezel is voor ouderen belangrijk als zij lang zelfstandig willen blijven 
wonen en ook voor mensen in de buitengebieden. Maar natuurlijk ook 
voor de bedrijven in het centrum van Eersel op de bedrijventerreinen en 
(agrarische) bedrijven in het buitengebied.

Zo’n belangrijke infrastructuur die cruciaal 
is voor de toekomst van onze samenleving 
dreigt verder in handen te komen van EEN 
partij, die de neiging heeft alleen naar de 
meest rendabele gebieden te kijken.  Daar-
door dreigt een monopolie. Wie het eigen-
dom heeft bepaalt immers wat erop ge-
beurt. Overheid en burgers kunnen daar 
nauwelijks op ingrijpen. Daarom hebben en-
kele inwoners van Eersel de handen ineen 
geslagen: zij willen zich inspannen om zelf 
glasvezel te laten aanleggen. Dat zal natuur-
lijk alleen maar lukken als heel veel inwoners 
dat willen. Doel van deze publicatie is u, in-
woners van alle dorpen in de gemeente Eer-
sel, hiervoor te winnen. Eersel op glasvezel? 
Ja natuurlijk. Maar we doen ’t wel zelf.

Eigendom en zeggenschap 
bij de bewoners
Wie zijn wij ? Het burgercomité Glasvezel 
Eersel is een initiatief van bewoners van Eer-
sel, wiens namen u aantreft onder deze pu-
blicatie. Het doel is een glasvezelnetwerk te 
realiseren waarbij de inwoners zelf bepalen 
wat er mee gebeurt.
Door als samenleving het netwerk zelf aan 
te leggen en het eigendom daarvan onder 
te brengen in een coöperatieve vereniging 

krijgen de inwoners van Eersel zowel eigen-
dom als zeggenschap. Omdat de coöpera-
tieve vereniging geen winst hoeft te maken 
ontstaan al snel voordelen voor de leden van 
de coöperatie, dus degenen die gebruik ma-
ken van het net.  Maar nog belangrijker dan 
voordelen voor de leden is de zeggenschap. 
De coöperatie beslist zelf over een aantal be-
langrijke zaken:
Het bedrag dat u moet betalen om van de 
aansluiting gebruik te maken;
Welk gebieden aangesloten worden;
Of scholen, kerken, (agrarische) bedrijven, 
sportkantines, zorgcentra, worden aangeslo-
ten en onder welke voorwaarden;
De openheid van het netwerk voor alle aan-
bieders van telefonie, internet en radio en 
TV.
De keuze waar we nu met z’n allen voor 
staan is niet zozeer kiezen uit Reggefiber, 
KPN of UPC. De belangrijkste vraag die nu 
voorligt is: willen wij met z’n allen onze aan-
sluiting voor telefonie, radio en tv en inter-
net toevertrouwen aan investeerders of wil-
len we zelf het eigendom en zeggenschap. 
Daar kunt u nu voor kiezen. Deze kans is 
eenmalig en komt nooit meer. 

Een coöperatieve glasvezel-
netwerkorganisatie in Eersel
Een coöperatieve vereniging is een bedrijf 
dat eigendom is van de leden en produc-
ten of diensten levert aan haar leden. In dit 
geval een glasvezelaansluiting. Dit lijkt in-
gewikkeld maar dat is het niet. Het bestuur 
en directie van zo’n coöperatieve vereniging 
worden benoemd door de leden. Als deze 
niet functioneren zoals het hoort  blijft dit 
niet zonder gevolgen. Het bestuur van de 

digitale agenda van de Europese Commissie. 
Een voorsprong die past bij onze regionale 
ambitie en kansen. De basis hiervoor ligt in 
een netwerk dat een dergelijke invulling mo-
gelijk maakt.
De opstellers van het Breedband Manifest 
Brabant, waaronder onze burgemeester, 
doen een beroep op het bestuur van de pro-
vincie Noord Brabant om hierbij een sturen-
de, coördinerende en faciliterende rol te ver-
vullen. 
De initiatiefnemers van  het Burgercomité 
Glasvezel Eersel conformeren zich volledig 
aan de inhoud van het Brabant Manifest en 
willen zich inspannen om de gemeente Eer-
sel op dit gebied  een voortrekkersrol te la-
ten vervullen.

Marsroute Burgercomité

Volksraadpleging 14  en 22 maart

Aanmelden lid 
burgercomité voor 15 maart

Samenstelling 
burgercomité voor 15 maart

Presentatie plannen 
Gemeente Eersel 15 maart-1 april

Beoordeling 
businessplan 
Coöperatie 15 maart-1 juni

Start ledenwerving 1 juni

Oprichting Coöperatie 1 september

Start aanleg netwerk 1 december

Volksraadpleging 
op 14 en 22 maart
Als burgercomité willen wij graag in gesprek 
met onze medebewoners van de gemeente 
Eersel, onze plannen bij u toelichten en u 
hierbij betrekken. Wij nodigen u van harte 
uit om op 14 maart van gedachten te wisse-
len in Gemeenschapshuis De Leenhoef, Het 
Groen 18 in Knegsel, aanvang 20.00 uur. Of 
op 22 maart in de Protestantse Kerk, Markt 
38 in Eersel, aanvang 20.00 uur.

Burgercomité
Wil Maas, Eersel
Jack van Vlerken, Vessem  
Ad van Berlo, Knegsel
Gerry Dorrestein, Vessem
John van Schendel, Vessem 
Alje Brouwer, Knegsel
 
Bezoek onze website: www.dagbrabant.nl

Word lid van de klankbordgroep 
of  geef blijk van uw interesse via: 
advanberlo@dagbrabant.nl

coöperatie onderhandelt namens de leden 
over de voorwaarden waarop het netwerk 
wordt aangelegd en welke diensten gele-
verd worden, in dit geval telefonie, radio en 
TV en supersnel internet. Het bestuur ziet 
erop toe dat de gewenste kwaliteit geleverd 
wordt en spreekt sancties af als deze kwa-
liteit niet geleverd wordt. Het bestuur on-
derhandelt zo vaak als nodig over prijs. Hoe 
meer mensen en bedrijven zich aansluiten 
hoe beter de tarieven. Samen sta je sterk!

Het draaiboek ligt al 
grotendeels klaar!
In Brabant zijn al heel veel coöperaties ont-
staan. Heel klein begonnen als boeren- of 
burgerinitiatief. Zo zijn de Rabobanken ont-
staan, Campina, Dela, Etos, de Ploeg in Ber-
geijk. Ongeveer op dezelfde manier zijn in 
de vorige eeuw de Centrale Antenne In-
richtingen ontstaan. Vanuit een collectieve 
behoefte, een collectief belang, zijn vereni-
gingen ontstaan die zelf een coaxnetwerk 
hebben aangelegd dat werd aangesloten 
op een centrale mast in de wijk. De erva-
ring is er dus en de goede voorbeelden ook. 
Het burgercomité: Glasvezel Eersel start niet 
met lege handen. Wij hebben  de beschik-
king  over een compleet draaiboek voor het 
opzetten, financieren en besturen van een 
lokale glasvezelcoöperatie. Hieraan hebben 
verschillende wetenschappers en erkende 
adviesbureaus meegewerkt. Dit wordt mo-
menteel naar onze specifieke, Eerselse, wen-
sen aangepast.

Aan de slag met glasvezel
Met een gedetailleerd draaiboek in de hand 
gaan wij in een relatief korte periode de be-
langstelling peilen bij onze medebewoners 
om in Eersel een glasvezelcoöperatie op te 
zetten. Bij voldoende belangstelling zullen 
we dit initiatief formeel aanmelden bij de 
gemeente Eersel en de provincie Noord Bra-
bant met het verzoek dit burgerinitiatief met 
alle mogelijke middelen te ondersteunen.

Kom naar de 
voorlichtingsbijeenkomst 
op 14 of 22 maart 2011

Wacht met aanmelden bij 
de huidige aanbieder!

Brabant Manifest
Wellicht vraagt u zich af: “waarom een co-
operatief glasvezelnetwerk nu ineens uit de 
lucht komt vallen?”. Niets is echter minder 
waar. Het onderwerp leeft al veel langer in 
onze gemeente.
Los daarvan heeft mevrouw Anja Thijs, bur-
gemeester in Eersel, na een zorgvuldige 
voorbereiding,  op 19 januari jl. namens een 
aantal gemeenten en maatschappelijke in-
stellingen het Breedband Manifest Brabant 
aangeboden aan de Commissaris van de Ko-
ningin tijdens diens bezoek aan de Kempen-
gemeenten.
Het Breedband Manifest Brabant pleit er-
voor de integrale aanleg en brede maat-
schappelijke en economische benutting van 
een supersnel breedbandnetwerk in de ge-
hele provincie Noord Brabant in zowel ste-
delijke als landelijke gebieden te bevorderen 
en daarmee een voorsprong te nemen op de 

Waarom willen 
we glasvezel
•  Eigendom en zeggenschap over het 

netwerk bij bewoners, bedrijven en 
  instellingen in Eersel
•  Een onderhandelingspositie (voor ta-

rieven, kwaliteit en service) verwerven 
bij de inkoop van telefonie, Radio en 
TV en Internet. 
- Onbeperkte mogelijkheden voor 
 allerlei toekomstige diensten, zoals 
- haarscherp op grote schermen 
 beeldbellen met mensen ver weg, 
- supersnel films doorsturen, 
- thuiswerken, 
- langer thuis blijven wonen door 
 ouderen, 
- het ziekenhuis thuis, 
- spellen met elkaar spelen, etc.

•  Aantrekkingskracht voor jongeren om 
hier te blijven wonen;

•  Aantrekkingskracht voor bedrijven om 
zich ook in deze regio te (blijven) 

  vestigen.


