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maandag 14 januari 2019
In gesprek met Jan-Willem Wesselink:
Ethische dilemma's van de digitaliserende stad
locatie: Theater DE TUIN, de Smidse 1b,
Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur
inloop vanaf 19.30 uur.
Zincafé Leusden nodigt u graag uit voor een bijeenkomst over:
'Ethische dilemma’s van de digitaliserende stad'
Technologisering en digitalisering bieden enorm veel kansen op
meer leefbaarheid in onze steden. Willen we die kansen optimaal
benutten, dan moeten we keuzes durven te maken over hoe de
techniek onze leefomgeving mag beïnvloeden. Politieke keuzes,
over nieuwe publieke waarden.
De snelle digitale ontwikkelingen zijn vaak moeilijk te volgen, zeker
voor mensen die er pas op latere leeftijd mee geconfronteerd
worden. Privé kun je er dan misschien nog wel omheen, maar in de
openbare ruimte lukt dat niet. Denk eens aan camera’s met
gezichtsherkenning. Mooi als je ernstige verkeersovertreders wilt
aanhouden, maar schending van privacy ligt om de hoek.
Waar het deze avond in het bijzonder over zal gaan, zijn de
ethische dilemma’s die een rol spelen bij de digitalisering van de
publieke ruimte. Welke maatschappelijke waarden zijn er in het
geding?
Zincafé Leusden organiseert deze avond samen met het
55+netwerk Power uit Amersfoort. Power was al in contact met de
spreker en met de gemeente Amersfoort over bovengenoemde
ontwikkelingen.
Zo is er op 23 januari 2019 in dat kader een ‘digitale
stadswandeling’ in Amersfoort met een nabespreking in de
Observant. U krijgt in het Zincafé informatie over mogelijke
deelname.
Jan-Willem Wesselink is directeur Kennis
en ontwikkeling van ELBA\REC, een
media- en communicatiebedrijf. Dat bedrijf
is mede-oprichter van Future City, een
landelijke stichting die zich ten doel stelt
digitalisering in de openbare omgeving te
stimuleren.
Van Wesselinks hand verscheen kort
geleden het boek Smart en leefbaar, belangen borgen voor de
digitale gemeente.
(http://future-city.nl/smartenleefbaar/)

Volgende bijeenkomsten Zincafe:
maandag 11 maart 2019: Nelleke Noordervliet met "Alle soorten
van moeders". Boekenweek thema: "Moeder de vrouw". In
samenwerking met de bibliotheek.
maandag 8 april 2019: Laurens ten Cate met: "De verbeelde
God, de beeldende mens".
Het verslag en de tekst van de liedjes van elke bijeenkomst vindt
u op onze website.
b
b

Algemeen
Vrijwillige bijdrage
Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond,
andere consumpties zijn voor eigen rekening. Onze avonden
kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw
vrijwillige bijdrage - met als richtbedrag tenminste € 5 - zeer op
prijs! Bij de uitgang staat een mand voor uw donatie, waarvoor
hartelijk dank.

Social media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en
hier met elkaar in discussie gaan. Zie hiervoor de homepage van
www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze site alle verslagen, foto’s en liedjes van de
afgelopen keren.

Welkom bij ZINCAFÉ
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar
ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale
gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte
voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe
doet in deze wereld. Om elkaar de vraag te stellen 'waar ga je
voor? Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden is een bijeenkomst waarbij het gesprek met
elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar
waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.

Uw tips!
Heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ. Ook
dat horen we natuurlijk graag van u. Mail naar Zincafe
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