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Samenvatting
In de commissievergadering AZ& C van 17 januari jl. zijn vragen gesteld over het artikel
in het ED inzake de subsidieaanvraag voor Free Wifi. Met deze memo informeer ik u over
de actuele stand van zaken.
Subsidiemogelijkheid vanuit de EU
De Europese Unie heeft 80 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitrollen van Free Wifi in
de openbare ruimte, bijvoorbeeld in centra, in parken, in verblijfsgebieden, in openbare
voorzieningen of op pleinen. Per openbare ruimte of openbare voorziening, kan tot
maximaal € 15.000,- subsidie worden ontvangen voor de installatie van Free Wifi. Om
hiervoor in aanmerking te komen moet de gemeente zich inschrijven voor een voucher.
De Europese Unie verloot jaarlijks zo’n 1.000 vouchers voor Free Wifi. Wij hebben ons
geregistreerd en ingeschreven voor een voucher.
Centrum Management
We hebben destijds contact opgenomen met het Centrum Management. We hebben
gepolst of er behoefte bestaat aan Free Wifi in het centrum van Asten. Het Centrum
Management gaf destijds aan geen interesse te hebben omdat de installatie en het
jaarlijkse onderhoud van een Free Wifi netwerk, meer kosten met zich meebrengt dan de
maximaal toegestane subsidie van € 15.000,-. De installatiekosten van een goed wifi
systeem bedragen naar verwachting zo’n € 30.000,- à 40.000,- gezien de grootte van
het centrum in Asten. Daarbij komt dat het Wifi systeem jaarlijks onderhouden moet
worden. De jaarlijkse kosten kunnen variëren van € 2.500,- tot € 15.000,- afhankelijk
van de grootte van het netwerk. Daarnaast kunnen bezoekers van het centrum bij zo
ongeveer iedere horeca ondernemer gebruikmaken van gratis Wifi, zijn er steeds meer
Wifi-hotspots en kan een openbaar Wifi systeem niet concurreren met het huidige 4G
netwerk en een toekomstig 5G netwerk. Het Centrum Management zag dan ook meer in
het verhogen van de sfeer in het centrum door o.a. in te zetten op achtergrond muziek,
acties, samenwerking, promotie, evenementen, tegengaan leegstand e.d.
Inschrijving gemeente Asten
We hadden ons al ingeschreven voor een voucher onder het mom van ‘niet geschoten is
altijd mis’ en ondanks dat het Centrum Management geen interesse had, is onze
inschrijving niet ingetrokken. Aan de inschrijving zitten geen verplichtingen verbonden en
zoals aangegeven kan de subsidie ingezet worden niet alleen voor centra gebieden maar
ook voor parken, verblijfsgebieden, openbare voorzieningen of op pleinen. Mochten we
ingeloot worden, dan kunnen we nadenken over Free Wifi in bijvoorbeeld het Burg.
Ploegmakerspark, het Vorstermansplein, een nieuw gemeenschapshuis of in andere
openbare ruimtes binnen de gemeente.

Artikel Eindhovens Dagblad
In het artikel van het Eindhovens Dagblad staat dat Asten in gesprek gaat met de
middenstand mochten wij ingeloot worden voor de subsidie. Dit klopt niet helemaal.
Mochten we ingeloot worden dan kunnen we onderzoeken in welke openbare ruimte we
Free Wifi willen installeren. Is er vanuit een openbare ruimte geen behoefte aan Free Wifi
dan wordt dit ook niet opgedrongen.
Ik wil met deze memo dan ook nadrukkelijk vermelden dat wij geen Free Wifi opdringen
wanneer er geen behoefte aan bestaat.

Wethouder
H.A.M. van Moorsel
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