
zaterdag 19 februari 2000 

De. Wteta*«-U>3rrA^ toeA <?so^ 

Striem • 

1 v 1 

Digitale gemeenten 
maken regionale krant 
DORDRECHT — De vier groot
ste particuliere internetsites in 
de regio gaan nog meer met el
kaar samenwerken. 

De digitale stad Dordt.nl en de 
digitale dorpen 's-Gravendeel, 
Hendrik-Ido-Ambacht en Slie-
drecht willen één pagina maken 
die het best te vergelijken is met 
de voorpagina van een digitale 
regionale krant. Op de pagina 
komt het belangrijkste nieuws 
uit de vier digitale gemeenten te 
staan. De bouwers van de vier di
gitale gemeenten maken nu ie

der hun eigen internetpagina's 
over de stad of het dorp waar ze 
wonen. Ze wisselen onderling al 
twee jaar tijd kennis uit. Op de 
digitale voorpagina komen niet 
alleen nieuwsberichten te staan, 
maar ook opmerkelijke berich
ten van plaatselijke verenigin
gen. Verder is de voorpagina een 
toegangspoort voor de sites van 
de digitale gemeenten. Op welk 
internetadres de pagina komt te 
staan, is nog niet bekend. 
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Digitale steden winnen terrein 





VERVOLG VAN PACINA 13 

Internet 

door JEFFREY KUTTERINK 
RECIO — Met dezelfde inten

tie waarmee radiopiraten in de 
jaren zestig en zeventig eigen 
programma's de ether in slinger
den, bouwen nu steeds meer 
mensen internetpagina's over 
hun eigen stad of dorp. Dagelijks 
besteden hobbyisten er uren 
vrije tijd aan. En dat is te zien. 
Want met hun digitale dorpen en 
steden troeven ze steeds vaker 
de dure en saaie gemeentelijke 
sites af. 

De eigen stad of het eigen 
dorp op het wereldwijde internet 
zetten, heeft iets magisch. Het 
doet een beetje denken aan Wim 
Sonneveld's Het dorp. Slager J. 
van de Ven heeft er zijn eigen di
gitale toko. Fotoreportages her
inneren weer aan het tuinpad 
van vader waarlangs hoge bo
men stonden en geven een beeld 
van hoe het bankstel stond bij 
fvlien. 

Maar de virtuele steden tonen 
ook hoe een nieuwe woonwijk 
als een paddestoel uit de grond 
schiet Dat inwoners dat waarde

ren of juist verachten, valt te le
zen in de digitale discussie
rubriek. Leden van lokale vereni
gingen vertellen tegen virtuele 
voorbijgangers alles over hun 
duppie en buurtcomités melden 
wat er gaat gebeuren op de hoek 
van de straat. 

„Heel dichtbij, heel concreet, 
heel menselijk", vindt Annelies 
van Twist-Schuuring van het di
gitale dorp 's-Cravendeel.net. 
„Het bouwen van een digitaal 
dorp is een manier om het ech
te dorp op een leuke manier op 
internet te zetten", meent Ria 
van Wijngaarden van Cies-
senburg.nl. 

Kortom: wie op de hoogte wil 
blijven van wat er gaande is in 
zijn woonplaats, surft steeds va
ker naar particulier opgezette di
gitale gemeenten. „Emotie 
speelt zeker een rol bij het bou
wen ervan", weet Peter Hoog
straten, bouwer van 
Ambacht.net „Het is gewoon 
iets moois om je eigen dorp of 
stad een plek op dat wereldwijde 
net te geven." 

jaap Bouman van Dordt.nl: 
„Het heeft ook te maken met die 
jongensdroom om een eigen 
krant uit te brengen, je weet wel: 
het nieuws van de straat typte je 
op een A4'tje, gooide dat door 

een stencil
machine en verspreidde 
het in de straat." 

Het bouwen van digitale ste
den heeft een vlucht genomen. 
Steeds meer particulieren wagen 
de stap. Ook in de regio. „Het is 
dan ook eenvoudiger geworden 
om een eigen site te bouwen", 
legt Martin Koorevaar van Slie-
drecht.net uit. „En het aantal 
mensen met een pc en interne
taansluiting groeit snel." 

Volgens Bouman maken de 
echte inwoners de beste digitale 
dorpen en steden. „De Rabo
bank heeft jaren geleden via Tref-

punt 
gepro
beerd 
iedere 
stad of 
dorp 
een ei
gen plek 
op inter
net willen 
geven. 
Maar in 
plaats van 
dat echte 
inwoners de 
informatie 
verzorgden, 
werden de pa
gina's in Am
sterdam ge
maakt. Dat 
werkt niet" 

En dat blijkt, want de be
treffende pagina's zijn vaak niet 
meer dan een verzameling ver
wijzingen naar andere websites. 
Niet interessant dus. Dat geldt 
ook vaak voor officiële gemeen
tesites, voor zover ze er al zijn. 
Want bezoekers daarvan krijgen 
vaak te maken met ellenlange 
onooglijke pagina's vol overge
schreven informatie uit de huis-
aan-huis verspreidde gemeente-
gids. 

Particuliere virtuele gemeen-

ten zijn doon ten zijh tföor en voor de (oud-)in-
woners gemaakt en daar schuilt 
de kracht in. Hoewel ze steeds 
interessanter worden om te be
zoeken, staat de ontwikkeling er
van nog in de kinderschoenen. 
Want niet alles wat de steden
bouwers willen, is mogelijk. 
„Het brengen van het laatste 
nieuws is een probleem, omdat 
we nog niet in staat zijn om een 
complete redactie te betalen. Dat 
is overigens een kwestie van 
tijd", denkt Bo Aarsbergen van 
Dordt.nl. „Wellicht dat samen
werking met andere media uit
komst biedt." 

Bouman: „We willen ook 
graag het busboekje op het net 
zetten. Maar dat mag niet van
wege de auteursrechten. Datzelf
de geldt voor de tijden van de 
waterbus." 

In de toekomst kijken durven 
de sitebouwers nauwelijks. Bou
man: „De particuliere digitale 
gemeenten in de Drechtsteden 
zullen steeds nauwer met elkaar 
gaan samenwerken, overigens 
met behoud van het eigen karak
ter. Over niet al te lange tijd kun 
je er al het lokale nieuws vinden 
en producten van lokale winkels 
vergelijken en bestellen. Het is 
een kwestie van tijd." 


