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Brussels Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets (CD&V) is blij een openbare wifi-

verbinding te kunnen aankondigen in het centrum van de gemeente Vorst. Vorst is daarmee de 11
e
 

plek in het Brussels Gewest die dit jaar uitgerust is met een gratis openbare wifi-verbinding. In 

totaal telt het Brussels Gewest nu 34 gratis openbare wifi-verbindingen van Urbizone op openbare 

plekken. 

Vanaf begin deze maand is ook het centrum van Vorst uitgerust met een Urbizone wifi-verbinding 

van het Brussels Gewest. De verbinding is beschikbaar in het park van de abdij van Vorst en op het 

Sint-Denijsplein. Toegang tot de wifi-verbinding is volledig kosteloos. Het is ook erg eenvoudig, een 

eenmalige registratie met je e-mailadres volstaat. 

Eerder dit jaar werden wifi-verbindingen van Urbizone in gebruik genomen op de volgende locaties: 

• Gemeente Anderlecht: Raadsplein 

• Gemeente Molenbeek: Gemeenteplein 

• Gemeente Sint-Gillis: Volkshuis Sint-Gillis Voorplein  

• Bruxelles Formation: site Carrefour en site Tremplin 

• Thurn & Taxis (site van Leefmilieu Brussel) 

• Uitbreiding City Center (lokalen GOB) 

• Hall CCN (Noordstation) 

• Simon Bolivarplein 

• Koningsplein en ingang van het Warandepark  



In het gewest zijn ondertussen 34 gratis wifi-hotspots van Urbizone beschikbaar. Het is de bedoeling 

de wifi-verbindingen van Urbizone op nog veel meer plaatsen in Brussel te installeren.  

 

“Daarbij denk ik in de eerste plaats aan straten en pleinen waar veel mensen langs komen. Iedereen 

kan trouwens zelf plekken in Brussel voorstellen waar een wifi-verbinding zou moeten komen. Zo 

maken we van Brussel een Smart City. Een draadloze internetverbinding is tegenwoordig onmisbaar 

voor iedereen die woont, werkt of op bezoek is in de stad”, aldus staatssecretaris voor Informatica en 

Digitalisering Bianca Debaets. 

Met Urbizone wil staatssecretaris Bianca Debaets Brussel op de kaart zetten als Smart City. Op de 

website smartcity.brussels kan iedereen stemmen voor plekken in Brussel waar de volgende 

Urbizone hotspot moet komen. De wifi-verbindingen van Urbizone worden beheerd door het CIBG 

(Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest). 

In de periode 2014-2015 investeerde de Brusselse regering 727.500 EUR in bijkomende wifi-hotspots 

van Urbizone. 
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Woordvoerder van staatssecretaris Bianca Debaets: Stijn Van Eynde – 0490 66 60 28 


