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Gratis wifi voor vluchtelingen
Urbizone hotspot naast het Noordstation dit weekend actief
•
•
•

Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets activeert gratis wifi voor de vluchtelingen
rond het Maximiliaanpark
Wifi kan helpen bij contacten tussen vluchtelingen en familie en het organiseren van
hulpinitiatieven
Hotspot aan de CCN-uitgang van Noordstation is een logische stap in de uitrol van het gewestelijk
gratis wifinetwerk Urbizone

Brussels Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets activeert dit weekend een nieuwe
hotspot voor gratis wifi aan de CCN-uitgang van het Noordstation. De activatie van de 31ste hotspot
van het Gewest wordt versneld zodat alle vluchtelingen van het nabijgelegen Maximiliaanpark
toegang hebben tot gratis wifi.
“De schrijnende situatie van de vluchtelingen noopt de verschillende overheden tot actie. Ik activeer
dit weekend een hotspot voor gratis wifi in de Noordwijk. Voor de vluchtelingen is het zeer belangrijk
om contact te houden met hun familieleden elders in Europa en in het thuisland. Dankzij Urbizone kan
dit snel, veilig en gratis (bijvoorbeeld gebruik van sociale media, telefoneren via het web, …)”, stelt
Staatssecretaris Bianca Debaets. “De vele burgerinitiatieven bieden ook hulp voor vluchtelingen via
nieuwe, slimme technologie. Ik denk aan de onlangs gelanceerde website www.offerhelp.be waarbij
vluchtelingen, vrijwilligers en organisaties digitaal met elkaar in contact staan.”
De nieuwe Brusselse hotspot staat uiteraard ook ter beschikking van de Brusselaars, pendelaars en
bezoekers. Urbizone past binnen de uitbouw door Staatssecretaris Bianca Debaets van Brussel als
Smart City, waar digitale technologie ten dienste staat van de Brusselaars. In de toekomst wordt het
netwerk van hotspots nog gevoelig uitgebreid. De Brusselaar bepaalt mee de locaties waarop wifi
wordt aangeboden via www.smartcity.brussels, de Smart City portaalsite van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Het gewestelijke wifinetwerk Urbizone wordt beheerd door IRISnet, de gewestelijke telecomoperator, in samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.
Perscontact: Stijn Van Eynde – svaneynde@gov.brussels : 0490 66 60 28
Fotomateriaal: http://www.biancadebaets.be/nl/pers

Urbizone: hoe inloggen?
Het signaal van het draadloos netwerk wordt automatisch door een laptop, smartphone of tablet
opgepikt. De hot spots zelf zijn herkenbaar aan de zelfklevers met het Urbizone-logo.
De eerste keer dat een gebruiker inlogt, moet hij zich inschrijven. Alles verloopt online én
beschermd. Binnen de minuut zit de gebruiker op het Internet.
Voor het gebruiksgemak wordt alle informatie in 3 talen aangeboden: Nederlands, Frans en Engels.

