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's-Gravendeel heeft
.nl achter de naam
'S-GRAVENDEEL - Het is zover: 's-Gravendeel hoort bij de gemeenten die .nl achter hun plaatsnaam kunnen zetten. Op zichzelf niets bijzonders, want er zijn zoveel gemeenten die een website hebben op het
internet. 's-Gravendeel neemt echter een bijzondere positie in, omdat
de plek op het internet is gehuisvest op de bestaande website van het
Digitaal Dorp 's-Gravendeel, een creatie van mevrouw Annelies van
Twist-Schuuring.
Gezien de toekomstige fusie met Binnenmaas besloot 's-Gravendeel
voorlopig geen eigen website te ontwikkelen. Mevrouw Van Twist
deed daarop het aanbod een gemeentelijke site op de website van het
Digitaal Dorp te ontwikkelen.
Vorige week hielden Annelies van Twist en Hessel Visser een presentatie voor het personeel van de gemeente waarop de mogelijkheden
van de site gedemonstreerd werden.
Het is nu dus mogelijk via .nl op de site van 's-Gravendeel te komen,
maar dat kan nu wel. Via www.s-gravendeel.nl komt de bezoeker bij
de 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. Het is de bedoeling de informatie stukje bij beetje uit te bouwen.
De gemeente is natuurlijk benieuwd naar wat de lezer ervan vindt. Reageren kan met het reactieformulier. Suggesties zijn van harte welkom.
Het is ook mogelijk via een button rechtstreeks naar het Digitaal Dorp
te gaan, dat weer heel andere informatie biedt over 's-Gravendeel. Die
staat los van de gemeentelijke rubriek en dus ook van de verantwoordelijkheid van de gemeente. Samen geven de rubrieken een aardig
compleet beeld van het reilen en zeilen in de gemeente 's-Gravendeel.
Voor mensen die geen computer met een internetaansluiting hebben,
en toch wel eens wilt zien wat de gemeente aan wetenswaardigheden
te bieden heeft, kan op de computer in de bibliotheek kijken.
Leuk om te vermelden: nog maar koud in de lucht staat 's-Gravendeel
met de website op de 266ste plaats op een ranglijst van 437. Niet slecht
voor een beginner.
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