
Geachte heer, mevrouw,

Heeft u al gehoord van het Free-WiFi plan voor de gemeente Zoeterwoude? Waarschijnlijk niet. En 
daarom vraag ik met deze brief aandacht voor dit innovatieve lokale project dat op het punt staat om 
van start te gaan. Veel voorwaarden om van dit project een succes te maken, zijn ingevuld. Zo staat 
de gemeente Zoeterwoude positief tegenover het plan. Het college van burgemeester en wethouders 
heeft onlangs een startbedrag beschikbaar gesteld. 
Het project is een initiatief van onze Jongeren Advies Raad (JAR) in samenwerking met de Stichting 
Wireless Leiden – afdeling Zoeterwoude. Het doel is om in heel Zoeterwoude via WiFi vrije toegang 
tot internet aan te bieden. Dit biedt voordelen voor aanbieders van digitale informatie binnen de 
grenzen van onze gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld recreanten die door Zoeterwoude fietsen op hun
Smart Phone worden geïnformeerd over de mooiste en interessantste plekjes van Zoeterwoude. 
Daarnaast kunnen jongeren die vaak al over een Smart Phone beschikken gratis met elkaar in contact
staan binnen de gemeentegrenzen. Kortom het is een innovatief project met vele maatschappelijke en
economische voordelen voor de bewoners en bedrijven in Zoeterwoude.

De initiatiefnemers zoeken nu de medewerking van bewoners en/of bedrijven die het initiatief willen 
ondersteunen. Met het startbedrag van de gemeente kan een begin worden gemaakt met het 
aanbieden van Free WiFi. Om het project tot een succes te maken is er meer nodig. Denk 
bijvoorbeeld aan het bieden van een hoog punt voor het plaatsen van een kleine WiFi-antenne. Ook 
het sponsoren van apparatuur waardoor het WiFi-netwerk verder kan worden uitgebreid is zeer 
gewenst. Als tegenprestatie worden reclamemogelijkheden aangeboden op het aan te leggen 
netwerk. Dus woont of werkt u op een interessante locatie binnen Zoeterwoude waar u graag wilt dat 
daar gratis Wifi beschikbaar komt en u wilt daarvoor een bijdrage leveren, laat het de initiatiefnemers 
weten. Mail uw reactie naar afdeling-zoeterwoude@wirelessleiden.nl en vergeet uw contact gegevens 
niet. Zij nemen daarna contact met u op om het project nader toe te lichten.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de JAR, <naam JAR lid>, telefoon 
<telefoon nummer>

Ik hoop dat de initiatiefnemers van het Free WiFi-project veel reacties mogen ontvangen zodat dit 
project voor en ook door onze inwoners en bedrijven wordt ondersteund. Ik reken op uw 
medewerking.

Liesbeth Bloemen
Burgemeester van Zoeterwoude
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