VIRTUAL REALITY

WAT WIL OVERHEID MET
TIJD LIJKT RIJP VOOR ACTIEPROCRAMMA VIRTUELE DELTA

Naast de werkelijkheid die we sinds mensenheugenis hebben leren duiden,
leven we steeds vaker óók in parallelle, virtuele omgevingen. Duiding van die
virtuele omgevingen verloopt in de praktijk nog niet erg goed en de overheid
stelt zich intussen slechts weifelend en reactief op. Hoogste tijd voor een
'Nationaal Actieprogramma Virtuele Delta'.
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geest te verplaatsen naar een andere, boeiender werkelijkheid op geen enkel
moment moet worden onderschat.

geluid) is opgebouwd dat de ontvanger

zijn'ongeloof tijdelijk uitstelt' om zoveel
mogelijk van die extra werkelijkheid te
kunnen meekrijgen. Het meest bekende
voorbeeld hiervan is de aantrekkingskracht van 3D computergames die door
hun graphics, geluiden, interactie en
kunstmatige intelligentie dermate echt
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in het algemeen - blijkt burgers, jong en
oud, letterlijk te ktmnen mobiliseren en is
daarmee in potentie een prima instrument voor publieke participatie, sturing
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