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Beste dames/heren,
Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen inzake WiFi4EU n.a.v. de vragen,
op basis van art. 38 van het Regelement van orde, van CDA Cranendonck.
WiFi4EU
Het doel van de subsidieregeling WiFi4EU is gratis wifi in alle Europese gemeenten, voor zowel inwoners
als bezoekers. De EU trekt in de periode 2017-2019 voor WiFi4EU een bedrag van 120 miljoen euro uit.
Daarmee subsidieert ze de installatie van geavanceerde WiFi-apparatuur op centrale locaties.
Beantwoording van de schriftelijke vragen
1. Welke mogelijkheden ziet het college om in Cranendonck aanspraak te kunnen doen op een deel van
de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan?
We willen graag gratis WiFi aanbieden in Cranendonck via WiFi4EU punten. Het college verwacht dat er

concrete mogelijkheden zijn en wil graag aanspraak maken op een deel van de beschikbare middelen in
het plan WiFiAEU om gratis WiFi aan te bieden.
2. Is het college bereid om projecten in onze gemeente aan te melden voor WiFi4EU? Zo ja, welke
locaties zouden volgens het college in aanmerking komen en welke locatie(s) zou(den) hierin prioriteit
moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

Het college is bereid om locaties aan te melden voor WiFi4EU. Mogelijkheden liggen onder meer op
trekpleisters voor toerisme en recreatie, bedrijventerreinen met slecht mobiel bereik (zoals Airpark), bij
winkelcentra en locaties voor maatschappelijke dienstverlening en zorg. We gaan onderzoeken hoe we
onze inwoners en bezoekers gratis WiFi kunnen aanbieden.
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