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Natudlijk wordt nu ook al informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld ín de
vorm van knipselkrantenof computernetwerken.Het voordeelvan Internetis
echterde toegankelijkheiden het brede
informatieaanbod:omdat selectieaan
de poort ontbreekt,wordenook kleine-l
re ideetjesen oplossingenopenbaar.
door pROEN BROEDERS
Internet is ee-nnieuw massamedium
Sindsik in 1990achter de informatieDerdevoordeel:het is.specifiek.Ie. en daarvoor ontwikkelen zich gaandeweg nieuwe communicatietechnieken.
revolutie begonaan te huppelen,heb ik mand die niet preciesweet Welkeinforhet Internet van een moeilijk begaan- matie hij wil, kan Zelf zo-qkgn-_En
ten- Zoalsde w in de jaren vijftig niet meer
baar zandpadzien veranderenin een slotteis informatieverstrekking
zo rela- was dan radio met plaa$es,zo is Internet op dit moment slechtseen digitale
geasfalteerdevierbaansweg.En hoewel tief milieuvriendelijk:geen papier-en
variantvan briefen drukwerk.Daarom
de bewegwijzeringnog veel te wensen inktgebruik.
Overigensmoet niet de indruk ont- moet in de lokale politiek de eersteja-'
overlaaten de fileproblematiekde laatwordenmet
via Ln- ren niet geëxperimenteerd
ste maandentoeneemt.is de metamor- staandat informatieverschaffing
is: het openenvan zakenalselektronischereferenda,digi-'
fosehaastcompleet.Vooral sinds1994 ternet spotgoedkoop
is er heel wat veranderd.Door de ont- een site, maar vooral het up-to-date tale conferentiesen dergelijke.Onduiwikkeling van het World Wide Web houdenkost de nodigemenskracht.En delijk is namelijknogofde dangewekte
kwam Interneteensklaps
in het middel- dat moet goedgebeurenomdat de ge- verwachtingen feitelijk waargemaakt
punt van de publieke belangstelling. loofiraardigheidvan een WWW-site kunnen worden.
Voorlopiggeldt voor het gebruik van
Het werd in tweejaar tijd een serieuze veelmeerdan bij de traditionelemedia
informatiebronen eenvolwaardigcom- aftrangtvan de actualiteit van de gebo- Internet in de lokale politiek het adagimunicatiemedium.Miljoenen pagina's den informatie. In het begin zal het dan um: hou het eenvoudig.Zolang men
informatie zijn met een klik van de ook duurderzijn, maardie kostenwor- zich daaraanhoudt zijn de gevarenmi
nimaal, de kosten relatief klein en de
den op termijn terugverdiend.
muis op te roepen.
Zoalsgezegdgroeit de hoeveelheid potentiële opbrengstengroot.
Steedsmeer organisatiescreêrener
Maar als dit zo is, waarom maken
een eigenplekje. Zij beseffendat zij via informatieop het Internetsnel.Dat been goedkope tekent dat het ook voor lokale politici Semeenten
dit netwerkop eenvoudige
en stadsdelen
dan nog maar
wijze informatie kunnen verstrekken. en ambtenarenaantrekkelijkkan zijn zo weinig gebruik van het net? WanBovendien kunnen belangstellendeneensoverhet net te 'surfen'.Bovendien . neerje het positiefbekijkt, zouje kunvervolgensgemakkelijk in contact ko- vormt e-maileensnelleen aantrekkelij- _nen zeggendat het voortkomt uit een
men.Desondanks
is eenbepaaldegroep ke manier om wereldwijdmet experts - gezondwantrouwen.Maarhet hwerise
organisatiesnog onvoldoendeaanwe- te communicerenover bepaaldeonder- íi ei inmiciaelsvanaf:Internetis h'éreïo
werpen en commentaarte vragen op stay.En het wordt daarom tijd dat de
zig: gemeentenen stadsdelen.
Nederlandsegemeentenen stadsdelen
Op het terrein van gemeentelijkein- voorstellen.
formatieverstrekkingvia Internet verMaarer is meermogelijk.In de lokale zich eensop dit fenomeengaan instelvult Amsterdam een voortrekkersrol. -politiekmoetenkleinegroepenambte- len en gebruikgaan makenvan de moHet Bestuurlijk InformatiesysteemAm- naren en'politici kgnnisvergarenèn' gelijkheden die lrtemet biedt.
Deverwachtingenmoetenechterook
sterdam(httpt/www.amsterdam.nl/bisa)
is zicheenmeningvormenover een veeleengoedvoorbeeldhoehet zoumoeten: heid aan onderwerpen.Eenconsequen- weer niet te hooggespannenzijn. Zo is
hierin zdn allerlei verordeningen,ver- tie is dat men vaak,tegenwil en dank, lnternet geen panaceevoor.het proslagenen raadsstukkenin te zien. Maar bezigis opnieuw het wiel uit te vinden: bleem van de kloof tussenburger en
ook voor anderegemeentenheeft het . men weet niet hpe anderegemeenten politiek. Natuurlijk kunnen burgers
voordelenvergelekenmet traditionele gelijksoortigeproblemenaanpakken. dan met één druk op de knop een brief
middelen van informatieverschaffing.
In tal van dorpen en steden wordt naar een raadslidofwethouder verstuOm te beginnen is het goedkoper: informatieverzamelden ervaringopge- ren, natuurlijk kan het een gezicht gegeen druk- en portokosten.Zodra een daan met onderwerpenals parkeerbe- ven aan de vaak zo anoniemelokale
document eenmaal op het net staat, heer,kinderopvangen lokaalmilieube- politici, maar de kloof is waarschijnlijk
maakt het niet meer uit of het tien of leid. Maar deze kennis bliift meestal structurelervan aard.
Verder bereikt dit elektronischcomduizendkeer gelezenwordt: de kosten hangenin een kleine kring: creatieve
blijven gelijk. Dat maakt het vooralge- oplossingenvoor hedendaagse
proble- municatiemiddelslechts een beperkt
schikt voor het openbaarmaken van men blijven elders onbekend,erva- aantalburgers.Maar de burgersdie via
Internet met lokale politici in contact
verslagenen notulen.
ringskennisgaat snel verloren.
Ten tweede:het is snel.Wanneereen
Wanneerdit soortinformatiegemak- treden,zijn waarschijnlijkweer andere
burger een nota wil inzien,kan hij die kelijk verkrijgbaarzouzijn via Internet, dan de mondigeingezetenendie men
binnen enkelesecondenin bezit heb- zou men in andereplaatsenefficiënter op een gemiddeldeinspraakavondte-l
ben.Bovendienspaartdit het tijdroven- en effectieverkunnen handelen,wat genhet lijfloopt. En vanuit het perspecde procesvan kopiërenof drukken.
het lokale bestuuren het politiekede- tiefvan de bevorderingvan participatie
is dat Durewinst.
bat ten goedezou komen.

Veel te weinig nog zien gerneentebesturen en lokale politici
het belang van het Internet. Jeroen Broeders, lid van de PvdAafdeling Arnsterdam (e-mail-adre s:j.br oeders@pvilo.all breekt
een lans voor dit nieuwe telecommunicatie-medium.

