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Aan: Het college van B en W en de gemeenteraad van Weert
Wilhelminasingel L01
Weert

Verzonden per email: gemeente@weert.nl

Weert - 24 augustus 2018

Geacht College,
Dames en Heren van de gemeenteraad,

Digitale ontwikkelingen gaan momenteel erg snel.
Zelfs meer dan L00 jaar oude monumenten als molens krijgen er mee te maken.
Daarvoor vragen de vrijwilligers van de Sint Annamolen van Keent nu nadrukkelijk uw aandacht.

De vrijwilligers van de Sint Annamolen Keent zetten zich met veel overgave in om de molen van
Keent als actieve molen te presenteren.
Met openstellingen wekelijks op woensdagmiddag en verder iedere zaterdag en ook minstens één
zondag in de maand.
Wij laten alle bezoekers (uit eigen stad en streek maar toenemend ook veel toeristen die met ons
mooie Kempen-Broek kennismaken) dan met ons molenerfgoed en onze geschiedenis
kennismaken.

Ook participeren we actief binnen MolenNetwerk Kempen-Broek.

Maar we lopen toenemend tegen een digitale beperking aan.
De molen heeft geen internetaansluiting en geef WlFl.
En dat legt ons steeds meer beperkingen op.
Wij kunnen de molen niet presenteren op de manier zoals wij graag zouden willen: op de wijze die
vooral de jeugd tegenwoordig aanspreekt.

Zo kunnen wijvanaf 2019 slechts gedeeltelijk profiteren van de Molen Erfgoed App die
MolenNetwerk KempenBroek momenteel ontwikkelt voor alle molens van Kempen-Broek omdat
we geen internetaansluiting en WlFl op de molen hebben.
Daardoor zijn geavanceerde presentatie mogelijkheden van deze App zoals augmented reality op
de Annamolen Keent niet toepasbaar.
Ook kunnen we in de molen geen beacons plaatsen doordat op de molen WlFl ontbreekt.
Verder kunnen wij het bestaande, verouderde, camerasysteem in de molen, bedoeld voor mensen
die slecht ter been zijn en daardoor de molenzolders niet kunnen bezoeken, niet vervangen door
een modern nieuw draadloos systeem met veel meer mogelijkheden zoals bewegend camerabeeld.
Ook daar is WlFlvoor nodig.
Net als voor een internet webcam van de molen.
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Een veelgehoorde vraag van bezoekers die op de molen komen is: "Hebben jullie hier WlFl?"



Kortom: het ontbreken van internet en daarmee WlFl in de molen, beperkt ons toenemend.
En het maakt de molen ook minder interessant en spannend voor jeugdige bezoekers.
En de categorie jeugdige bezoekers is toch de categorie waar we de komende jaren de nieuwe
molenaars moeten zoeken.

Ons verzoek aan de gemeente Weert, als eigenaar van de Sint Annamolen Keent, is dan ook kort en
krachtig: Wilt u de molen aan de moderne, hedendaagse, digitale, tijd aansluiten door te zorgen
voor een internetaansluiting met bijbehorend abonnement en WlFl op de Sint Annamolen?

Wijwillen ons verzoek graag nader aan u toelichten.
Ook kunnen onze technische vrijwilligers indien gewenst meehelpen bij de aanleg.

De vrijwillige molenaars, molengidsen en molenklussers van de Sint Annamolen Keent

p/a: Hegstraat 11, 6001 EW Weert.
Email: annamolenkeent@gmail.com


