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Geachte meneer Van der Voort, 

Afgelopen week kreeg de Jongerenraad Oss de vraag van u wat wij  vinden van het 

afschaffen van het gratis internet in het centrum van Oss. Dit vinden wij een slecht idee. Hier 

hebben wij het met de raad over gehad, en hebben de jeugd in Oss benaderd via het social-

media platform Facebook. Daaruit blijkt dat de jongeren in Oss nog vrij veel gebruikt maken 

van het gratis internet maar dat het internet het nauwelijks goed doet.  

Omdat veel jongeren in Oss nog geen 4G Abonnement hebben of kunnen betalen, is ons 

idee om een kleinere wifi zone in te stellen, zodat het internet beter werkt en minder kost. 

Een geschikte plek zou hiervoor de ruimte voor de “Rituals” en de “ter Horst van Geel” zijn, 

waar recentelijk de houten bankjes zijn met planten en een zandbak geplaatst is. Op deze 

manier is er overal wifi in het centrum van Oss. Op de Heuvel kan men gebruik maken van de 

gratis wifi van de horecagelegenheden, en in het gedeelte bij de Hema van de stadswifi. Niet 

iedereen bezoekt de horecagelegenheden, dus op deze manier heeft iedereen toegang tot 

het gratis internet. 

 Daarom luidt ons advies om het gratis internet in de stad niet af te schaffen maar om het  

netwerk te verbeteren en te verkleinen naar één goedwerkende Wi-Fi Zone. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de mening van de jongeren over 

dit onderwerp. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Jongerenraad Oss, 

Kevin van Leuken 
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