
 

Eén van de meest gestelde vragen in openbare gelegenheden is: ‘hebben jullie wifi?’ Niet zo vreemd, 

want een goede internetverbinding is in onze digitale samenleving niet meer weg te denken. 

De Europese Unie wil graag dat in 2020 alle dorpen en steden van de lidstaten gratis wifi aanbieden 

in publieke ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan bibliotheken en musea. Binnen het project Wifi4EU is 

hiervoor een subsidie van 120 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten kunnen zich hiervoor 

aanmelden en zo een bijdrage krijgen voor wifi hotspots. 

Een eerste aanmeldronde is inmiddels geweest, er komen in 2019 nog twee mogelijkheden om in te 

schrijven. 

D66 Boxtel wil daarom graag de volgende motie indienen. Hierin roepen wij het college op Boxtel in 

een volgende ronde ook aan te melden voor deze subsidie. 

  



 

Motie vreemd aan de orde van de dag: 

“EU-subsidie wifi hotspots” 

 

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van dinsdag 11 december 2018 

Overwegende dat: 

- De Europese Unie 120 miljoen euro beschikbaar stelt voor realisatie van openbare wifi 

hotspots 

- De EU wil dat in 2020 alle dorpen en steden van de Europese lidstaten gratis wifi aanbieden 

in publieke ruimtes als bibliotheken, musea en parken 

- Wifi niet meer weg te denken is uit onze (digitale) samenleving 

- Er inmiddels een eerste aanmeldingsronde voor een EU-subsidie is geweest 

- Er in 2019 nog twee mogelijkheden komen om Boxtel aan te melden voor een subsidie 

binnen het project Wifi4EU 

 

Verzoekt het college: 

Boxtel in een volgende ronde aan te melden voor de EU-subsidie om zo gratis wifi in de publieke 

ruimte te kunnen realiseren en hiermee te voldoen aan de wens van de EU om in 2020 in alle 

gemeenten van de Europese lidstaten wifi hotspots beschikbaar te hebben. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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