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Internet in de openbare ruimte

-

Geachte college,
De ‘jeugd van tegenwoordig’, maar zeker ook de oudere generatie kan zich geen bestaan meer
indenken zonder het gebruik van internet. We leven in een informatiemaatschappij waarin creatie,
distributie en het gebruik van informatie een belangrijke economische, politieke en culturele
activiteit is1.
Steeds meer gemeenten zien het belang van mobiele communicatie in en onderzoeken de
mogelijkheden om gratis draadloos internet aan te bieden in de openbare ruimte. De jongerenraad
vindt dat Oss daar niet bij achter mag blijven. Gezien de profilering van Oss als moderne,
milieuvriendelijke gemeente met een grote maatschappelijke betrokkenheid zou de gemeente juist
een voorlopersrol moeten vervullen. De technische ontwikkelingen hebben belangrijke bezwaren
weggenomen en de voordelen zijn er in overvloed, waaronder:










1

Gevoel van gastvrijheid voor de inwoner en bezoeker van Oss.
Snel en eenvoudig delen van informatie over het winkelaanbod en de gemeente.
Bevordering van participatie door betere communicatiemogelijkheden.
Mond-tot-mond reclame door het eenvoudige gebruik van social media.
Meer bezoekers, die langer verblijven in het winkelcentrum en andere delen van de stad.
Verkoopbevordering door middel van promoties, narrowcasting en een combinatie met de
webshop van Osse ondernemers. De startpagina kan gebruikt worden om informatie te
delen. Winkeliers en ondernemers kunnen daarop advertentieruimte huren of krijgen.
Bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor winkeliers en andere ondernemers.
Belangrijke bijdrage aan het zogenaamde ‘nieuwe winkelen’.

Definitie informatiemaatschappij,afgeleid van wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatiemaatschappij
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De Jongerenraad adviseert de gemeente dan ook de mogelijkheden te onderzoeken om gratis
draadloos internet aan te bieden in het openbare domein. Om te beginnen kan gedacht worden aan
het stadscentrum en belangrijke knooppunten als het Jan Cunen Park, de Talentencampus en de
Rusheuvel. Bij een positief resultaat is de Jongerenraad groot voorstander van een gemeentebreed
netwerk.
Tot slot adviseert de jongerenraad de ontwikkeling van een gemeentelijke applicatie voor
smartphones en tablets (app). Een dergelijke app kan gemeentelijk nieuws aanbieden, de stad
promoten als woon-, werk- en winkelgebied en kan de communicatie tussen burger en gemeente
een impuls geven.

Namens de Jongerenraad Oss,

Nick Burgers
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