'Ik kan me echt niet
voorstellen dat ik stop'
De website Digitaal Dorp 's-Gravendeel
bestaat
volgende week tien
jaar. Vijf vragen
aan de oprichtster
daarvan, Annelies
van Twist.
% U bent met de website begonnen
in 1998, toen internet net opkwam. Veel websites uit die tijd zijn
al opgeheven. Wat is uw geheim?

tie op mijn website mocht plaatsen.
De gemeente zat toen tegen de
herindeling aan en vond het zonde
om te investeren in een hele nieuwe
website. Op Digitaal Dorp was
daarom een link te vinden naar het
gemeentenieuws."
f% Op het forum worden debatten
gevoerd over de meest uiteenlopende onderwerpen. Kan iedereen
hier anoniem zijn gal spuwen?

„Ik lees alles voordat het op de site
komt. Af en toe moet ik censureren
als mensen op de persoon spelen of
met modder gooien. Laatst heb ik
dat nog moeten doen bij het onderwerp 'met de auto naar school'.
Mensen hoeven zich niet te registreIn zo'n dorp als 's-Gravendeel ren met hun e-mailadres. Ik heb er
lang over getwijfeld, maar ik ben
&> hoefje toch niet het internet op
bang dat de drempel te hoog wordt
om te weten wat er speelt?
,,'s-Gravendeel is geen groot dorp, als mensen zich moeten registremaar algemene informatie vind je ren. Ik heb maar één keer in die
echt niet op straat. Wel buurtpraat- tien jaar meegemaakt dat iemand
jes, maar bijvoorbeeld geen infor- onder de naam van een ander
matie over verenigingen. In feite is reageerde."
sgravendeel.net een huis-aan-huisblad op internet. Gelukkig wel
In tegenstelling tot sgravenzonder advertenties, die vind ik
• deel.net wil binnenmaas.net
vaak storend op internet. Wij krij- maar niet van de grond komen. Hoe
gen subsidie en daar komen we
komt dat?
mee rond."
„Ik denk dat er maar weinig mensen zo gedreven zijn als ik. Ik ben er
Wat is het bijzonderste dat u met vrijwillig 12 uur per week mee
< het Digitale Dorp hebt meegebezig, naast mijn gewone baan.
Maar als je het leuk vindt, haal je er
maakt in de afgelopen jaren?
energie uit. Ik kan me niet voorstel„Dat de gemeente 's-Gravendeel
vroeg of ze gemeentelijke informa- len dat ik ermee stop."
„De kracht is de actuele informatie.
Ik probeer elke dag te actualiseren.
Soms lukt dat niet, maar dan gaat
het na twee dagen bij me kriebelen."

