De Smart City
ambities van
Brugge:
WIFI4EU als
duwtje in de rug
Een indoor openbaar netwerk
met WIFI4EU
WIFI4EU is een innovatieproject van de Europese Unie
waarbij je je als gemeente kan inschrijven om kans
te maken op een subsidie van 15.000 euro. Die grote
som dient om een openbaar netwerk in jouw stad of
gemeente te installeren. Brugge was er als de pinken
bij toen het WIFI4EU project werd aangekondigd. Met
de subsidie hebben zij verschillende openbare indoor
netwerken kunnen verwezenlijken.

Wifi voor iedereen
Het is de taak van een stad of gemeente om te voorzien in

De samenwerking tussen Brugge en Citymesh startte zo’n
zes jaar geleden. Het ICT-team van de stad leerde Citymesh

de noden van zijn bewoners. Dat is voor het ICT-team van

kennen via een vorig raamcontract en dankzij de vlotte samen-

de stad Brugge niet anders. Een van de grootste en meest

werking gingen ze voor het WIFI4EU project opnieuw met hen

complexe uitdagingen voor steden is het voorzien van
basisdienstverlening in publiek toegankelijke ruimtes.

in zee. De samenwerking kwam tot stand nadat ze Citymesh
op technisch en service vlak vergeleken hebben met andere
kandidaten en Citymesh kwamen als sterkste uit de bus. De

Deze service is niet zomaar een luxedienst maar dient

samenwerking werd via een raamcontract geregeld dat open

onder meer om de digitale kloof te dichten voor gezinnen

werd gesteld voor gemeentes uit de rest van Vlaanderen. Zo

die thuis geen toegang hebben tot wifi.

Daarnaast moet er ook wifi-dekking zijn in alle publieke

kunnen andere gemeentes via een vereenvoudigde procedure
genieten van de WIFI4EU subsidies.

ICT-team Brugge

gebouwen van de stad. Dat houdt bijvoorbeeld ook de
theaterzalen in. En die netwerken moeten aparte luiken
hebben voor artiesten en voor bezoekers. Hier kwam de
WIFI4EU actie in het spel. De prioriteit van het Brugs ICTteam voor de WIFI4EU voucher was ongetwijfeld indoor
wifi in de stadsschouwburg en andere multifunctionele
gebouwen in de stad. Met Citymesh als installateur kreeg
de stad exact het gewenste netwerk.
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WIFI4EU als duwtje in de rug
De som van 15.000 euro is al heel wat maar dekt de kosten
van een nieuw netwerk vaak niet helemaal. Dit is volgens

Oplossingen
▶

Wifi netwerk voor verschillende doelgroepen:

het ICT-team geen verrassing: “Als je de WIFI4EU voucher

▷ Bezoekers

gebruikt moet je geregeld ook zelf een investering doen.

▷ Organisatie

De som dekt maar een deel van de kosten. Maar dat

▶

neemt niet weg dat de voucher een goede zaak is: steden

Future-proof installatie voor:
▷ Digitalisering van cursussen

en gemeenten kunnen altijd extra budgetten gebruiken.

▷ Live streams bij evenementen

De inschrijving zelf was zeer makkelijk en de rest van
het project hebben we, samen met Citymesh, in orde

▶

Ondersteunen van M2M-communicatie

gebracht. Je moet de voucher eerder zien als een nodig
duwtje in de rug voor projecten waar sommige ICT-teams
al langer animo voor willen creëren. Met de voucher is
het gemakkelijker om anderen te overtuigen van een
connectiviteitsproject.”
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