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MOTIEMOTIEMOTIEMOTIE    

 

Voorstel nr. :  

 

Motie inzake Voorjaarsnota 2017 

 

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 03 juli 2017 

 

Onderwerp: Gratis openbaar Wifi is de toekomst 

 

De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende 

 

− Het belang van een goede digitale bereikbaarheid in de huidige samenleving en dat 

mensen tegenwoordig overal online willen zijn; 

− Dat onze samenleving ruimte moet bieden aan een eigentijdse, innovatieve en duurzame 

wijze van (digitale) bereikbaarheid in de openbare ruimte; 

− De voordelen die een sterk publiekelijk wifinetwerk zal hebben voor de promotie van 

onze gemeente en voor toerisme en recreatie; 

− Dat primair het centrum van Gennep, maar vervolgens ook alle dorpen en de toeristisch 

recreatieve locaties in het buitgebied van onze gemeente baat hebben bij een verdere 

openbare digitale ontsluiting; 

− De kansen die het onlangs besloten subsidietraject van de Europese Unie ‘WiFi4EU’
1
 zal 

bieden voor plattelandsgemeenten zoals de gemeente Gennep op het gebied van digitale 

bereikbaarheid en innovatie; 

 

 

verzoekt het college 

 

1. Een plan van aanpak op te stellen om het centrum van Gennep evenals de dorpskernen 

van Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide te voorzien van gratis openbaar wifi; 

2. In het plan van aanpak naast ideeën vanuit de samenleving en de ondernemers ook de 

mogelijkheid tot plaatsen van zitbanken te betrekken die als openbare wifi-hotspots 

dienen en op zonenergie werken; 

3. Het plan van aanpak als uitgangspunt te gebruiken voor een subsidieaanvraag bij de 

desbetreffende organisatie van de Europese Unie; 

4. De gemeenteraad in het najaar 2017 te informeren over de voortgang van dit plan en de 

realisatie op te nemen in de begroting 2018 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening namens de VVD Gennep, 

 

Janine van Hulsteijn    Fred Knigge 

 

                                                           
1
 Zie voor meer informatie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wifi-

voor-iedereen-europa  
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Ter illustratie hebben wij hierbij voorbeelden van de ‘Solar Zitbank’ van het bedrijf InfraMarks2: 
 

  
 

 

                                                           
2
 Beelden afkomstig van de website http://inframarks.nl/solar-zitbank/  


