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Nieuwsbrief wijkraad Kruisstraat  april 2018 
 
Beste buurtbewoners, 
Via deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een drietal zaken; 

1. De nieuwe website van de wijkraad 
2. De infoavond over de aanleg van glasvezel op 16 april as. 
3. De openbare vergadering van de wijkraad op 17 april as. 

 
 

1. Website 
De wijkraad heeft een website laten ontwikkelen waarop diverse informatie zal worden aangeboden 
zoals data, agenda’s en verslagen van vergaderingen, informatie over actuele onderwerpen en 
ontwikkelingen en activiteiten. Daarnaast is er op de website een mogelijkheid om u aan te melden om 
in de toekomst per e-mail nieuwsberichten van de wijkraad te ontvangen ( waaronder aankondigingen 
van vergaderingen). Op dit moment is de website nog niet voor alle onderwerpen van de meest 
actuele informatie voorzien. De komende tijd zal de informatie verder aangevuld worden en up to date 
worden gehouden. Over het onderwerp Oostelijke landweg ( ontsluiting Groote Wielen) zal medio mei 
2018 de laatste stand van zaken op de website worden weergegeven. Daarbij zal ook toelichting 
worden gegeven vanuit het Actiecomité Behoud buurtschap Kruisstraat over hun eerdere 
betrokkenheid bij dit onderwerp en hun huidige rol. Wij nodigen u uit om alvast eens een kijkje te 
nemen op de website www.wijkraadkruisstraat.nl  
 
 
 

2. Inloopavond glasvezel 16 april as 19.00-21.00 uur voormalige basisschool Kruisstraat 29 
 
Zeg ja tegen glasvezel en steun een vereniging op de Kruisstraat 
 
Er is al veel over glasvezel gezegd en geschreven, maar wist u dat als u ja zegt tegen glasvezel u ook 
uw favoriete vereniging financieel kunt steunen? Hoe dat zit? TriNed, een van de aanbieders van 
abonnementen, schenkt namelijk 10 euro aan een door u gekozen vereniging. Voor Kruisstraat zijn er 
twee verenigingen nl  RKKSV en Vereniging Op de Kruisstraat. Omdat deze verenigingen bij Trined 
nog niet in beeld waren, zullen wij dit vanuit de wijkraad nog eens nadrukkelijk onder hun aandacht 
brengen. En, bij voldoende stemmen voor een bepaalde vereniging, wordt dat € 20,- per stem! 
Uiteraard alleen als het glasvezel project doorgaat. 
 
Dat is mooi, maar waarom zou u moeten kiezen voor glasvezel? 

 
Momenteel hebben we dan wel internet, TV en vaste telefonie, maar de snelheid en kwaliteit zijn nogal 
wisselend. Traag internet, blokkerig TV-beeld etc. zijn de meest gehoorde klachten. Met de huidige 
koperkabel netwerken gaan we dat niet oplossen. Dus is er iets nieuws nodig: glasvezel. 
 
E-Fiber heeft zich gemeld en wil in een deel van Kruisstraat, Geffen, Nuland en Vinkel GRATIS 
glasvezelkabel leggen. Maar alleen als uiterlijk 30 april 2018 40% van de bewoners (adressen) zich 
hebben aangemeld en minimaal 1 jaar een abonnement bij 1 van de providers (TriNed of Tweak) 
afnemen. In de meeste gevallen kost u dat niks meer dan wat u nu betaalt. 
 
Twaalf redenen om voor glasvezel te kiezen: 
 

1. Concurrentie voor de reeds gevestigde providers, dit houdt iedereen scherp en keuze 
is altijd goed. 

2. Iedereen heeft recht op snel(ler) internet en betere TV: solidariteit. 
3. Glasvezel is duurzaam, sneller en minder storingsgevoelig. 
4. Woningen met een glasvezel-aansluiting hebben een meerwaarde. 



 

5. Het is het netwerk van de toekomst, als dorp moeten we met de tijd 
mee. Er zullen diensten komen (zoals “8k TV” en “zorg op afstand”) 
die alleen via een glasvezel-aansluiting mogelijk zijn. 

6. Als u zich nu aanmeldt dan zal E-Fiber uw glasvezel aansluiting gratis 
aanleggen (uiteraard als er voldoende aanmeldingen zijn). 

7. Lagere beltarieven bij vast bellen. 
8. Omdat internet via glasvezel zo snel is, is het uitermate geschikt voor thuiswerken en 

thuis studeren. 
9. Bij TriNed de eerste 12 maanden gratis FOX Sports of het Pluspakket. 
10. Als u twijfelt m.b.t. uw (Ziggo) TV-dienst, neem dan alleen een goedkoop internet (+ 

eventueel bellen) abonnement via de glasvezel en houd Ziggo voor uw TV-signaal. Als u 
dat slim combineert betaalt u ongeveer hetzelfde als nu. 

11. Uit onderzoeken van de consumentenbond blijkt keer op keer dat glasvezel klanten het 
meest tevreden zijn over de geleverde diensten. 

12. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met de geleverde glasvezel diensten, dan 
schakelt u na een jaar gewoon weer terug naar uw oude aanbieder. Wat dan “blijft” is 
dat er concurrentie is gekomen en de aanbieders daardoor gedwongen worden om een 
goede service voor een acceptabele prijs te leveren! 

 
 
Belangrijke kanttekening ! 
Op dit moment komt slechts een gedeelte van Kruisstraat in aanmerking om zich voor een 
glasvezelaansluiting aan te kunnen melden. Het grootste deel van de polder bij Kruisstraat 
(niet bij Nuland, voormalige gemeente Maasdonk), de woningen aan de zuidzijde van de 
spoorlijn en woningen in de richting van Bruggen kunnen zich niet aanmelden. U kunt de 
postcodecheck doen op de website van providers Trined of Tweak. Wij zijn nog in gesprek met 
e-fiber om te bezien of het gebied alsnog uitgebreid kan worden of dat er wellicht offertes voor 
aansluiting kunnen worden aangeboden aan deze adressen.  
 
Inloopavond glasvezel 16 april as. 
In de praktijk blijken er de nodige vragen en onduidelijkheden te zijn waardoor mensen zich 
niet aanmelden. Dit kan ertoe leiden dat het aantal aanmeldingen te laag blijft voor e-fiber om 
met de aanleg van glasvezel te starten. E-fiber zal zich dan op andere projecten elders in het 
land gaan richten en zeker de komende 5 jaar geen nieuw aanbod doen. Daarom organiseren 
wij met behulp van onderstaande deskundigen een inloopavond waarop u antwoord kunt 
krijgen op al uw vragen over glasvezel en het aanbod van e-fiber. Er worden geen presentaties 
gegeven maar u kunt op 16 april tussen 19.00 en 21.00 uur in de voormalige basisschool 
Kruisstraat 29 binnen lopen om vragen te stellen, informatie tot u te nemen en u voor een 
glasvezelaansluiting aan te melden. 
 
 
Wilt u meer weten of u nu al aanmelden? 

 
Meer informatie, met o.a. een keuze-schema, vindt u op de website www.glasvezelinkruisstraat.nl. Of 
neem contact op met Zicht ICT (073-7200705) of PC Rolin' (073-8512083). Zij kunnen u nog veel 
meer vertellen en ze helpen u graag bij het aanmelden. 
 
Doe mee en steun uw favoriete vereniging! En mocht het glasvezel project niet doorgaan dan zit u niet 
vast aan het gekozen abonnement. 
 
Aanmelden kan snel en eenvoudig via: www.glasvezelinkruisstraat.nl 
 
 
 

3. Openbare wijkraadvergadering op 17 april as 
Op 17 april as zal een openbare wijkraadvergadering ( géén jaarvergadering met sprekers of een 
speciaal thema) worden gehouden. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur en de 
vergaderlocatie is waarschijnlijk de voormalige basisschool. De agenda en definitieve locatie zullen 
in de loop van volgende week op onze website worden gepubliceerd. 

 


