
GEMEENTEHUIS GESLOTEN 
Op Goede Vrijdag (morgen, 29 maart) en Tweede Paasdag, 
maandag 1 april a.s., is het gemeentehuis gesloten. 

GEEN COMMISSIEVERGADERINGEN 
U bent gewend dat rond deze tijd van de maand de agenda's van de 
commissies worden gepubliceerd. Dat gebeurt nu niet, omdat de 
discussie over het al of niet houden van commissievergaderingen in 
het duale stelsel - waarover u in de rubriek van vorige week het nodige 
heeft kunnen lezen I nog niet is afgerond. De gemeenteraad heeft 
afgelopen maandag in de vergadering gepraat over tal van zaken die 
in het nieuwe stelsel veranderen, maar er zijn nog geen besluiten 
genomen. 

WWW.S-GRAVENDEEL.NET/GEMEENTE: 
DE GEMEENTE IS'ON LINE' 
Nog eerder dan verwacht is 's-Gravendeel 'on line'. Via het boven
staande adres komt u terecht bij gemeentelijke informatie, die varieert 
van de openingstijden van het gemeentehuis en de notulen van 
de raadsvergadering tot de kunstwerken die de gemeente telt en de 
tekst van persberichten. 
Tussen de vele gemeenten die een website op het internet hebben, 
neemt 's-Gravendeel een bijzondere positie in. Zoals u wellicht weet, 
heeft de gemeente ervoor gekozen niet zelf een website te laten 
ontwikkelen, maar gebruik te maken van het aanbod tot onderdak 
dat de Stichting Digitaal Dorp deed. Daar waren twee redenen voor: 
's-Gravendeel zat in het samenvoegingsproces met de gemeente 
Binnenmaas, dat bezig was een website te laten ontwikkelen. Het zou 
onlogisch zijn dan zelf op dat gebied iets te ondernemen. Bovendien 
scoorde het Digitaal Dorp 's-Gravendeel, dat is gebouwd door 
mevrouw E.J. van Twist-Schuuring, hoog op de lijst van goed verzorgde 
en toegankelijke websites. 

Annelies van Twist-Schuuring 

Seuter 
Tijd dus om mevrouw Van Twist (Annelies) voor te stellen. Zij is 
getrouwd, moeder van drie kinderen en werkt twee dagen per week 
bij de gemeente Korendijk. Ze is een geboren en getogen Seuter, met 
een meer dan gemiddelde belangstelling voor computers. Het begon 
al jong: zij kocht toen zij haar ouderlijk huis net had verlaten van haar 
eerstverdiende geld een computer, volgde een cursus programmeren 
en ging ermee aan de slag. Dat was niet erg gebruikelijk voor een 
meisje, er werd wat vreemd naar haar gekeken als zij op computer
beurzen materiaal voor haar hobby aanschafte. De programmeercursus 
was overigens de enige cursus die zij volgde, verder is zij volledig 
autodidact. 
In de periode dat het internet begon te groeien en de websites als 
paddestoelen uit de grond schoten, wilde Annelies daar ook graag 
iets mee doen. Maar dan niet alleen voor haar eigen plezier, het moest 
ook nog iets nuttigs zijn. "Ik zocht op het internet naar dingen over 
's-Gravendeel, maar er bleek heel weinig te zijn. Zo kwam ik op de 
gedachte om een website over mijn eigen dorp te maken", legt zij uit. 
Ze vervolgt enthousiast: "Dat was in 1998. Ik had erop een gegeven 
moment van alles op staan en toen dacht ik dat ik klaar was. Maar zo 
werkte het niet, er kwam steeds meer bij. Ik kwam in contact met 
Drechtweb, een club van digitale steden in de Drechtstedenregio en 
voor ik het wist zat ik daar te vergaderen. Zo deed ik allerlei ideeën op. 
En inmiddels kun je wel zeggen dat ik verslaafd ben geraakt." 
Twee keer per dag installeert Annelies zich achter de computer om de 
persberichten die zij binnenkrijgt op het Digitaal Dorp te zetten. Op de 
dagen dat zij werkt verwerkt zij de binnengekomen berichten 
's avonds. Haar inspanningen voor de website bleven niet onopge
merkt, want het aantal bezoekers steeg behoorlijk. Het zijn er nu 130 
tot 140 per dag. Eén van die bezoekers was Hessel Visser, bij veel 
's-Gravendelers bekend van de Oranjevereniging, waarvan hij voorzitter 
is. "Hij plukte mij een keer als het ware van de fiets", vertelt Annelies, 
"om te vragen of ik misschien zijn foto's van 's-Gravendeel op de website 
wilde zetten. Dat vond ik een goed idee en onze samenwerking ging 
zo goed dat we inmiddels een stichting hebben opgericht. Hessel doet 
de zakelijke dingen en ik zorg voor de website. Dat gaat perfect." 

Postbus 5126,3295 ZG 's-Gravendeel, 
telefoon 078-6739111, 
telefax 078-6734976. 

Reactieformulier 
Met die stichting heeft de gemeente een overeenkomst gesloten. 
De digitaal beschikbare gemeentelijke informatie gaat per e-mail naar 
Annelies, die het op haar beurt op de gemeentelijke rubriek zet. Het 
Digitaal Dorp en de gemeentelijke informatierubriek staan los van 
elkaar. Elk is verantwoordelijk voor de eigen informatie. Vanaf het 
Digitaal Dorp kan een bezoeker via een button naar de gemeentelijke 
rubriek en andersom kan dat ook. Vooralsnog gaat het op de 
gemeentelijke rubriek om statische informatie. U kunt wel reageren 
op de rubriek door gebruik te maken van het reactieformulier - wat de 
gemeente uiteraarrJ zeer op prijs stelt. 
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VERGADERING SENIOREN ADVIES RAAD (SAR) 
De Senioren Advies Raad (SAR) komt voor een openbare vergadering 
bijeen op woensdag 3 april a.s. De vergadering wordt gehouden in 
het gemeentehuis en begint om 10.00 uur. Op de agenda staan 
onderwerpen als de plaats van de SAR na de verandering van de 
Gemeentewet en de rapportage vanuit de werkgroepen. Verder zal 
de heer J.E. Engels, ambtenaar rampenbestrijding, een toelichting 
geven op het rampenplan van de gemeente. 

SHOWKORPS JULIANA HAALT OUD PAPIER OP 
Als de weersomstandigheden het toelaten halen leden van het Show
korps Juliana op zaterdag 30 maart a.s. weer oud papier op. Als u 
het gebundeld aan de straat zet, nemen zij het mee. 

BEKENDMAKINGEN 
Ingekomen verzoek om bouwvergunning en melding 
bouwvoornemen 
Een aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend voor het vergro
ten van een woning op het perceel Schenkeldijk 106 (25-03-2002). 

Een melding bouwvoornemen is ingediend voor plaatsen van een 
schuur op het perceel Seringenstraat 53 (25-03-2002). 

Verleende bouwvergunning 
Burgemeester en wethouders nebben besloten een bouwvergunning 
te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning van het 
perceel Dauwrootstraat 45 te 's-Gravendeel (28-03-2002). 

Tegen bovenstaand besluit kan op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een ieder die door een besluit rechtstreeks in zijn belang 
getroffen wordt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen, voorzien van 
naam, adres, datum en handtekening. Het bezwaarschrift moet binnen 
6 weken na de tussen haakjes vermelde datum van verzending 
ingediend zijn bij burgemeester en wethouders. Wanneer u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens de president van de recht
bank te Dordrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Monumentenwet 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat door de heer 
G.H. Wüst, Rijkestraat 28, een aanvraag om bouwvergunning is inge
diend voor het wijzigen van het pand Rijkestraat 28. Aangezien dit 
pand een beschermd monument is als bedoeld in de Monumenten
wet, is op grond van het bepaalde in artikel 11 van deze wet een 
vergunning nodig voor het aanbrengen van de wijzigingen. 

In verband hiermee ligt het bouwplan met ingang van dinsdag 2 april 
2002 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage. Tijdens deze 
termijn kunnen zienswijzen tegen het voorgenomen bouwplan naar 
voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders, voornoemd. 

Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 
2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning te 
verlenen voor het plaatsen van 5 driehoekreclameborden met de aan
kondiging van een "Musical in Concert in Ahoy te Rotterdam" voor 
de periode van 2 april 2002 tot en met 15 april 2002 (22-03-2002). 

Tegen bovenstaand besluit kan op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht eenieder die door een besluit rechtstreeks in zijn belang 
getroffen wordt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen, voorzien van 
naam, adres, datum en handtekening. Het bezwaarschrift moet binnen 
6 weken na de tussen haakjes vermelde datum van verzending inge
diend zijn bij burgemeester en wethouders. Wanneer u een bezwaar
schrift heeft ingediend, kunt u tevens de president van de rechtbank te 
Dordrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

's-Gravendeel, 28 maart 2002 


