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Wifi.Brussels nu ook beschikbaar op de Grote Markt
Het wifinetwerk van de stad gaat op in het gewestelijke wifi.brussels netwerk

Alle 29 hotspots van het wifinetwerk van de stad Brussel gaan op in het gewestelijke netwerk van
wifi.brussels. Voortaan kent Brussel nog maar 1 openbaar en gratis wifinetwerk. De migratie van de
29 hotspots naar wifi.brussels komt er dankzij een samenwerking tussen Brussels Staatssecretaris
Bianca Debaets met Schepen voor Informatica in de stad Brussel Mohamed Ouriaghli. Wifi.Brussels
is vanaf nu dus ook beschikbaar op onder andere de Grote Markt, het Muntplein, het De
Brouckèreplein, het Vossenplein en het Bockstaelplein. Het eengemaakte wifinetwerk draagt overal
de naam wifi.brussels en telt ondertussen 165 toegangspunten verspreid over het hele gewest. Sinds
de lancering van het netwerk begin dit jaar werden reeds meer dan 1 miljoen gebruikersprofielen
aangemaakt.
« Ik ben fier dat we de Brusselaars en bezoekers van ons gewest eindelijk een eengemaakt wifinetwerk
kunnen aanbieden. Het is maar logisch dat we ervoor opteren om de bestaande netwerken te
integreren en te werken met één duidelijke merknaam: wifi.brussels », vertelt Brussels Staatssecretaris
voor Digitalisering Bianca Debaets. « Ik wil graag de stadsdiensten en schepen Ouriaghli bedanken voor
de vlotte samenwerking. Het gewestelijke netwerk wifi.brussels was reeds de standaard in Brussel.
Maar met de inkanteling van de toegangspunten overal in Brussel, Laken, Haren en Neder-OverHeembeek maken we ons netwerk nog completer dan voorheen. Gratis wifi aanbieden aan elke
Brusselaar en bezoeker maakt ons gewest digitaal toegankelijk voor iedereen ».
Mohamed Ouriaghli, Schepen van Informatica in de stad Brussel geeft aan : « De nieuwe
informaticatechnologieën dienen verschillende doelen: Brussel aantrekkelijker maken, de digitale kloof
dichten, duurzame ontwikkeling stimuleren en schaalvoordelen benutten. De integratie van het
wifinetwerk van de stad Brussel in het gewestelijk netwerk wifi.brussels is het logische gevolg van de
‘Smart City’ dynamiek die de stad sinds het begin van de legislatuur in gang heeft gezet » aldus
Mohamed Ouriaghli. « Het idee is om technologie in te zetten om de Brusselaars een betere
dienstverlening te bieden. Dat is zeker het geval bij deze operatie: gebruikers hoeven niet langer van
het ene naar het andere netwerk te switchen en kunnen terecht bij het geïntegreerd netwerk van

wifi.brussels. Het netwerk Bru Wifi dat we met de expertise van GIAL in 2014 lanceerden was een echt
succesverhaal. Dat succes zetten we nu ongetwijfeld verder in het gewestelijke wifi.brussels netwerk ».
Eind vorig jaar omgedoopt tot wifi.brussels kent het gewestelijke wifinetwerk een groot succes. Meer
dan 1.000.000 mensen maakten reeds een gebruikersprofiel aan.
De gebruikers van het oude bruwifi zullen op de bestaande locaties terechtkunnen op wifi.brussels.
Een keer registreren volstaat om vanaf dan probleemloos te surfen via wifi.brussels.
Wifi.Brussels onderscheidt zich van andere gratis wifinetwerken door de afwezigheid van
reclameboodschappen of enig ander commercieel oogmerk. Wifi.Brussels kent vandaag 165
toegangspunten verspreid over openbare plaatsen en gebouwen in het hele Brusselse gewest. Zo zijn
bijvoorbeeld de lokale Actiris-antennes in de gemeenten, de gemeentehuizen en ook 57 (pre-)
metrostations voorzien van wifi.brussels. Elke maand komen er nog nieuwe toegangspunten van
wifi.brussels bij.
Wifi.Brussels is een dienst van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).
De volledige lijst met wifi.brussels toegangspunten is hier beschikbaar : http://wifi.brussels/nl/
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