
Uitnodiging 
 

Seminar “Wireless Cities” 
“De rol van gemeentes bij de invoering van draadloos breedband” 

 
Woensdag 28 november 2007 

12.00- 17.00 uur  
Locatie: TNO, Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft 

Programma: zie bijlage 
 
TNO Informatie- en Communicatietechnologie ondersteunt overheden en bedrijven om te 
innoveren met ICT. TNO heeft op het gebied van ICT een unieke en onafhankelijke 
kennispositie opgebouwd die, periodiek middels seminars, met geïnteresseerden gedeeld 
wordt. TNO is natuurlijk ook actief op het gebied van draadloze breedband netwerken. Een 
actueel thema waar vele gemeentes mee geconfronteerd worden. Zo oriënteren veel steden in 
Nederland zich op het invoeren van een WiFi netwerk. Daarbij hebben zij vragen op de 
gebieden van: 
 

! Business modellen  
! Diensten voor openbare orde en veiligheid, toerisme, verkeer en vervoer  
! Infrastructuren, standaarden, security, kwaliteit en dekking 
! Marktpartijen en marktwerking 
! Juridische kaders 
! Open innovatie   
! Lessons learned in Europa en de VS  

 
TNO wil op bovenstaande thema’s inspelen door een seminar voor overheden te organiseren. 
Dit gratis toegankelijke evenement heeft als doel een objectieve kennismiddag te zijn waarbij 
de TNO experts samen met externe deskundigen hun kennis en ervaring delen. Voor de 
aanwezigen bij het seminar is het een unieke gelegenheid om onderling ervaringen uit te 
wisselen en in contact te komen met collega’s.  
 
Voor nadere informatie over de inhoud van het seminar kunt u contact opnemen met:  
Hans van Loon (T: 015 285 7175; E: hans.vanloon@tno.nl) 
 
 
 
Aanmelden 
 
Het aantal plaatsen voor dit seminar is beperkt dus meldt u snel aan. U kunt dit doen door 
bijgaand antwoordformulier te faxen, mailen, zenden aan: 
     
TNO Informatie- en Communicatietechnologie 
T.a.v. Marian Nieuwenhout 
Postbus 5050 
2600 GB  DELFT 
 
Fax: 015 285 73 82; Email: marian.nieuwenhout@tno.nl 



 Programma 
 

Seminar “Wireless Cities” 
“De rol van gemeentes bij de invoering van draadloos breedband” 

 
 
 
Datum : woensdag 28 november 2007 
Plaats : TNO, Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft 
Doelgroep : Gemeentes, provincies en ministeries 
 
 
 
12.00 – 13.00 Ontvangst en lunch 

 
13.00 – 13.10 Opening en programma 

Erik Fledderus, senior strategist (dagvoorzitter) 
TNO Informatie- en Communicatietechnologie 
 

13.10 – 13.30 Introductie 
Trends in draadloos breedband 
Laurens Hoedemaker, directeur kennis  
TNO Informatie- en Communicatietechnologie 
 

13.30 – 14.10 Wireless Groningen 
Doelstellingen, diensten en business modellen 
Robert Janz, projectleider gemeente Groningen 
 

14.10 – 14.50 Infrastructuren, standaarden en security 
Voorbeelden voor openbare orde en veiligheid, toerisme, verkeer en 
vervoer 
Bram van den Ende, senior scientist, access technologies 
TNO Informatie- en Communicatietechnologie 
 

14.50 Pauze 
 

15.20 – 16.00 Wireless city initiatieven in Europa en de VS 
Business modellen, juridische kaders en best practices 
Leo van Audenhove, senior scientist 
Vrije Universiteit Brussel SMIT, onderdeel van het IBBT: 
Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie 
 

16.00 – 16.40 Wireless cities, open innovatie en living labs 
Kansen in Europese en nationale onderzoeksprogramma’s  
Marc van Lieshout, programmamanager Maatschappelijke en 
economische impact van ICT 
TNO Informatie- en Communicatietechnologie 
 

16.40 – 17.10 Discussie en samenvatting o.l.v. de dagvoorzitter 
Kennisvragen, initiatieven van marktpartijen, rollen voor overheden 
 

17.10 Borrel 
 

 



Antwoordformulier 
 
 

Naam :  
 
 
Organisatie :  
 
 
Adres :  
 
 
Postcode / Plaats :  
 
 
Tel. :  
 
 
Email :  
 
 
 
 

meldt zich kosteloos aan voor:  
Seminar “Wireless Cities” 

“De rol van gemeentes bij de invoering van draadloos breedband” 
 

Woensdag 28 november 2007 
12.00- 17.00 uur  

Locatie: TNO, Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft 
 

 
 
 
 
Retourneren (uiterlijk 21 november 2007) aan: 
 
TNO Informatie- en Communicatietechnologie 
T.a.v. Marian Nieuwenhout 
Postbus 5050 
2600 GB  DELFT 
 
Fax: 015 285 73 82; Email: marian.nieuwenhout@tno.nl 
 
 


