


> Laat uw mening horen! > Antwoord op vele vragen 
Wilt u niet alleen uw stem laten horen bij verkiezingen, In De Digitale Stad kunt u het ant

maar ook uw mening geven over concrete problemen of ont- woord vinden op vele vragen: 

wikkelingen? Pakt de overheid iets niet goed aan of heeft 

u een idee dat nodig moet worden uitgevoerd? Grasduin in 

de overheidsinformatie, ga eens kijkèn wat anderen ervan 

vinden, stuur een bericht naar de gemeente of start een 

publieke discussie ..................................... ... 

> Alles is interactief 
In tegenstelling tot de televisie of de krant is De Digi-

tale Stad interactief, bewoners zijn niet veroordeeld tot 

passief consumeren. U bepaalt zelf wat u wel en niet wilt 

> WAT STAAT ER OP DE AGENDA VAN DE EERSTE KAMER? 

> HOE KAN IK INBRAAK VOORKOMEN? 

> VERDWIJNT AMSTERDAM MET HET ROA? 

> WANNEER GEEFT REM EEN CONCERT IN NEDERLAND? 

> WAAROM IS MILIEUDEFENSIE TEGEN VERDERE UIT 

BREIDING VAN SCHIPHOL? 

u kunt bladeren in archieven en tijdschriften en des

kundigen en andere bewoners van De Digitale Stad om ver

duidelijking of steun vragen. 

> Ontmoet andere mensen 
In De Digitale Stad leert u mensen kennen. Mensen die 

ook iets willen doen aan de leefbaarheid in de stad, 

zien. Maar het gaat verder: bewoners van De Digitale Stad voetbal-supporter zijn of gewoon met iemand contact 

kunnen hun eigen 'huizen' bouwen en informatie aanbieden. 

Begin uw eigen krant, laat trots de foto van uw pasgebo-

ren dochter zien of stuur een reactie naar iemand die in-

formatie aanbiedt . De Digitale Stad is tweerichtings-

verkeer. 

willen. Om te praten over het weer of de toest and in de 

wereld. 24 Uur per dag, ook wanneer u zich eens een keer 

niet kunt of wilt verplaatsen. 

In de discussiegroepen en het digitale café kunt u van 

gedachten wisselen met mensen over de hele wereld. De 

Digitale Stad wordt, via het Internet, ook bezocht door 

mensen aan de andere kant van de wereld. 



De Digitale Stad maakt u • • wegw1JS 
IN bE DIGITALE STAD VINDT U GEMAKKELIJK UW WEG NAAR ONDER ANDERE: 

> informatie Van de OVerheid: in het overheidsgebouw vindt u bijvoorbeeld .het Lo-

.ket Parlement met stukken van _de Eerste Kamer, maar ook de gemeente Amsterdam, het ROA en Ideeën

buro Politie Amsterdam-Amstelland. > OrganisatieS en instellingen: met onder 

andere Greenpeace, het Amsterdams Uitbureau, Vrienden van het Vondelpark, Gay-linc en de Anne 

Frank Stichting. > diverse discussies: over mensenrechten, films, criminaliteit, 

vrouwen-en-computers en vele andere onderwerpen. Post direct een reactie of stelling. > 
postkantoor: verstuur elektronische post en lees berichten die anderen naar uw privé-brie

venbus hebben gestuurd. > het digitale café: 'praat, via het toetsenbord met meer men-

sen tegelijk, over alles wat u maar wilt. Uw buurvrouw kan erbij zijn, maar evengoed mensen uit 

Almelo of Australië". > de kiosk: lees divers·e tijdscbriften, o.a. de Groene Amsterdammer, 

Wired en de Automatiseringsgids. > de bibliotheek: zoek in de catalog.i van verschil

lende bibliotheken en blader door de volledige elektronische Shak~speare. > de Metro: een 

geheimzinnige spel-wereld die door de bewoners van De Digitale Stad zelf wordt gebouwd. > het 
gebouw voor kunst en cultuur: hier verkennen kunstenaars en cultuurliefhebbers de 

mogelijkheden van de nieuwe media. Geniet, geef commentaar of verrijk het aanbod. >de 
Snelweg: het Internet biedt een zee aan nuttige, leuke of vreemde informatie waarin u ge-

makkelijk kunt verdrinken. De Digitale Stad heeft een keuze gemaakt en leidt u naar een aantal 

interessante plekken langs de digitale snelweg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



DE DIGITALE STAD 
> snuf f e 1 in overheidsinformatie > laat 

uw mening horen over actuele zaken > 

. inf armeer mensen over uw vereniging of 

initiatief > verstuur een bericht aan het 

stadhuis >. 1 e es uw eigen elektronische post 

> verspreidt uw nieuws, hartekre

ten of gedichten > treedt binnen in 

' de geheimzinnige Metro > verken 
de mogelijkheden van het Internet > 




