PERSBERICHT

Wifi.Brussels half jaar na lancering erg populair bij de
Brusselaars
320.000 nieuwe gebruikers en elke maand extra hotspots
Na de naamswijziging in januari eerder dit jaar maakt Brussels Staatssecretaris voor
Digitalisering Bianca Debaets een eerste balans op van het vernieuwde wifinetwerk
Wifi.Brussels. Met meer dan 320.000 nieuwe gebruikers en meer dan 120 hotspots in heel
het Brussels Gewest is Wifi.Brussels een succes. Tijdens de zomermaanden zullen her en der
in Brussel reverse graffiti’s opduiken. Bedoeling is om daarmee de minder bekende locaties
waar Wifi.Brussels een hotspot heeft extra publiciteit te geven.
Het gratis wifinetwerk Wifi.Brussels wordt voortdurend uitgebreid. Begin juni zijn het
Simonisplein (Koekelberg) en het Elisabethpark (Bar Elisa) toegevoegd aan de lijst van
hotspots. Ook de Brusselse metrostations worden in sneltempo aangesloten op het netwerk.
De afgelopen dagen zijn de stations Thieffry, Pétillon, Hankar, Sint-Gillis Voorplein, Horta,
Albert, Diamant erbij gekomen. In totaal kan men nu al op 123 plaatsen in Brussel
gebruikmaken van Wifi.Brussels. De gehele lijst van toegangspunten is terug te vinden op
www.wifi.brussels
“Wifi.Brussels valt duidelijk in de smaak bij de Brusselaars en de bezoekers van ons gewest.
Dat bewijzen de meer dan 320.000 registraties en de duizenden dagelijkse gebruikers.
Wifi.Brussels is een cruciale bouwsteen van Brussel als een smart city. Daarbij kijken we niet
alleen naar het stadscentrum, maar ook naar de andere Brusselse wijken. Elke Brusselaar heeft
recht op een Wifi.Brussels hotspot in zijn of haar buurt”, vertelt Brussels Staatssecretaris voor
Digitalisering Bianca Debaets.
Op 4 locaties met een Wifi.Brussels hotspot worden zogenaamde reverse graffiti’s
aangebracht. Daarmee wordt de aandacht van voorbijgangers getrokken op de aanwezige
hotspot. Een reverse graffiti is een op de trottoirstenen aangebrachte tekening door middel
van een hogedrukreiniger. De tekening verdwijnt na verloop van enige weken vanzelf.
De top 3 van populairste Wifi.Brussels hotspots: Flageyplein (40.000 gebruikers/maand),
Rogierplein (24.000 gebruikers/maand), Koningsplein (22.000 gebruikers/maand).

Wifi.Brussels is een dienst van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
(CIBG).
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