
Nieuwsbrief Decentrale Data Community

Kennis
Willen we aan de slag met het project “de slimme straat” dan zijn wij van mening dat
iedereen die meedoet ook voldoende kennis en informatie heeft om actief te kunnen
meedenken en bij te dragen. Dit willen wij faciliteren door kennis te delen over data
bewustwording, zeggenschap en eigenaarschap.

Hier zijn een paar links waarin je kunt zien dat we al met zijn allen in slimme straten leven,
hoe dat nu georganiseerd is en waar we op moeten letten:

● Link video Integrale Veiligheidskunde studenten
● UItspraak rechter ivm wifi tracking bij Gemeente Enschede

Verbinding
Marieke, uit de community, heeft ons benaderd voor een interessant project rondom “digitale
balans”

“Naast de digitale vaardigheden en bewustwording is het ook belangrijk om de
mogelijkheid te hebben om bewust even niet digitaal bezig te zijn, om digitaal te
onthaasten. Een zeer bewuste keuze die past bij het karakter van de stad Breda.
Uitloggen, uitzetten, ontkoppelen en tot jezelf komen. Digitale detox is als het ware
de tegenhanger van de digitale drukte van alledag. Offline zijn wordt steeds meer
gezien als de nieuwe luxe. Een bewuste keuze voor rust. Offline zijn kan helpen om
de concentratie en energie weer op niveau te brengen. En om oog te hebben voor je
omgeving en de mensen om je heen.”
Breda in digitale balans – denk je mee? Oproep aan het urban living lab - Marieke
Beekers > lees meer

Wie van jullie heeft hier ideeën bij en wil graag een bijdrage leveren. Laat het ons weten en
wij verbinden je met Marieke en dan kun je meedenken in een oplossing. Ken je iemand
voor wie dit een leuk project is … nodig hem of haar gerust uit.

Actie
Om aan de slag te gaan met het project “de slimme straat” zijn we op zoek naar een straat
of een gebouw waarbij bewoners deel uitmaken van het project. Kennen jullie mensen die
hier meer over zouden willen weten en wellicht om deel te nemen? De eerste stap zou dan
zijn dat we ze samen met jullie informeren over het project; je hoeft dus niet zelf het hele
project uit te leggen :-)

https://urbanlivinglabbreda.nl/message/58874/hoe-gebruikt-de-overheid-jouw-data-
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5228057/zes-ton-boete-enschede-voor-wifi-tracking-binnenstadpubliek
https://drive.google.com/file/d/1kEfhiYTDSxrgcfl6cKhzY7u31pi2OxZl/view?usp=sharing
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Laat het ons weten … en deelname wordt gewaardeerd dus we zorgen er ook voor dat er
een leuke buurtbarbecue georganiseerd wordt voor de deelnemers.

Er wordt nog een workshop gepland komende weken en daar komen we snel op terug.
Alvast iets om naar uit te kijken ;-).

Stuur een mail naar stefanie@urbanlivinglabbreda.nl 

Fijn weekend allemaal

Dikke groet van Stef en Tim

mailto:stefanie@urbanlivinglabbreda.nl

