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Onderwerp: Suggesties gemeenteraadsverkiezingen 2022 namens vereniging NLconnect 
 
Geachte raadsleden, 
 
De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn bij veel partijen in volle 
gang. Namens de Nederlandse glasvezel- en breedbandindustrie doen wij middels bijgevoegd 
document graag twee tekstsuggesties voor de paragraaf over digitalisering in uw aanstaande 
verkiezingsprogramma.  
 
Onze dorpen en steden digitaliseren in rap tempo. Digitale technologie is tot in de haarvaten van 
onze economie en samenleving doorgedrongen en versterkt het concurrentievermogen van 
ondernemingen én de leefbaarheid in onze wijken. Toekomstgerichte digitale oplossingen als 
kunstmatige intelligentie, smart cities en het internet of things bieden belangrijke kansen voor 
uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzaming, veilige mobiliteit en goede 
gezondheidszorg.  
 
Ook in de traditionele gemeentelijke dienstverlening en in het sociaal domein is een digitale 
transformatie gaande. Steeds meer gemeenten gebruiken bijvoorbeeld sensoren ten behoeve van 
beheer van hun openbare ruimte, om zaken als luchtkwaliteit, waterpeil of parkeerdruk te meten of 
om de kwaliteit van het wegdek te inspecteren. Behalve zulke smartcity-toepassingen in de openbare 
ruimte zijn ook smart mobility oplossingen in opkomst, bijvoorbeeld ten behoeve van deelmobiliteit. 
In het sociaal domein doen steeds meer apps en andere digitale toepassingen hun intrede, ter 
ondersteuning van kwetsbare inwoners. En natuurlijk worden door digitalisering innovatieve woon- 
en zorgdiensten mogelijk, waardoor inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. 
 
Goede digitale connectiviteit vormt het fundament van deze ontwikkelingen. De coronacrisis heeft 
bovendien laten zien dat digitale connectiviteit van het grootste belang is voor inwoners: het 
datagebruik maakte een sprong en de verwachting is dat dit de komende jaren exponentieel zal 
blijven groeien. De Nederlandse glasvezel- en breedbandindustrie investeert daarom jaarlijks vele 
honderden miljoenen Euro’s in de versterking van de digitale connectiviteit via snelle 
breedbandnetwerken. 
 
We vragen u te overwegen onze suggesties voor een goede digitale connectiviteit op te nemen in uw 
programma. 
 
met vriendelijke groet, 

Mathieu Andriessen 
Directeur  
NLconnect 
Dr. Kuyperstraat 3-5 
2514 BA  Den Haag 
 
 
t: @NLconnectOrg  
www.nlconnect.org 
 
 

mailto:info@nlconnect.org
https://twitter.com/nlconnectorg
https://www.nlconnect.org/

