Hoorn 1 februari 2014
Standpunt bestuur OSH WiFi in de binnenstad.
Beste leden,
Begin januari zijn wij op uitnodiging van wethouder Aart Ruppert op het stadhuis geweest om te
spreken over WIFI in Hoorn. Daar waren meerdere organisaties en bedrijven aanwezig. Ons is toen
voorgelegd dat er middelen zijn om het (ook door ons zeer gewenste) wifi in de binnenstad te
realiseren. In het havenkwartier wordt al wifi aangelegd in het gebied Oostereiland, Hoofd,
Veermanskade, Oude Doelenkade, Baatland. Voor de binnenstad zou het gaan om het
kernwinkelgebied. Ons aandeel zou bestaan uit de jaarlijkse exploitatiekosten geschat € 16.500 +
bijkomende zaken als landingspagina etc.
Na diverse vragen gesteld te hebben over bereik, snelheid, gebiedsgrootte etc. kwamen we er snel
achter dat er geen doorlopende verbinding vanuit de haven voorzien is. En dat b.v. de
parkeerterreinen ook buiten het bereik blijven. De afgelopen 3 weken hebben we ons laten
informeren door andere steden waar wifi in gebruik is. Met name hebben we gevraagd welke
problemen er zijn gebleken. We zijn getipt over een deskundig bedrijf wat in 37 Nederlandse
binnensteden wifi gaat aanleggen en exploiteren. En op ons verzoek is met hen, enkele
beleidsambtenaren en uw bestuur een gesprek gevoerd om hun kennis en toekomstvisie te toetsen
t.a.v. het in Hoorn voorziene systeem.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het Hoornse project niet toekomstbestendig is, nuttig gebruik
zeer beperkt zal zijn en daarmee in onze ogen een verkeerde investering is. Tot vrijdag 31 januari
hadden wij de tijd om in te stemmen met het gemeentelijke voorstel. Wij zijn er echter van overtuigd
dat een grotere investering gedaan moet worden om werkelijk effectief en toekomstgericht te zijn.
Wat bovendien voor de gemeente en de ondernemers uiteindelijk veel goedkoper zal blijken te zijn.
Deze optie was volgens de wethouder niet haalbaar. Reeds toegezegde subsidie zou ingetrokken
kunnen worden en aanbestedingsregels verhinderen een vrije keuze van de gemeente.
We hebben de wethouder aangeboden om gezamenlijk met de politiek en externe
subsidieverstrekkers in gesprek te gaan om zodoende nut en noodaak van toekomstgericht
hoogwaardig wifi aan te leggen in de Hoornse binnenstad aan te tonen.
Namens het bestuur,
Jan Haring vicevoorzitter

