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Eervolle
vermelding
\r website
's-GRAVENDEEL - Het digitale dorp 's-Gravendeel heeft een
eervolle vermelding gekregen
van de stichting Webdam. Webdam, een organisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van
communicatie tussen burger en
overheid op Internet, waardeerde de website met een 2 6 s t e
plaats in een lijst van ruim 5 0 0
niet-gemeentelijke sites. „Nietgemeentelijke sites zijn webpagina's die niet door gemeentes,
maar door bedrijven en particulieren zijn opgezet", aldus Annelies van Twist-Schuuring, de
'bouwer' van het digitale dorp 'sGravendeel dat te vinden is op
htttp: //www.s-gravendeel.net.

Eervolle plaats
voor digitaal dorp
's-Gravendeel
'S-GRAVENDEEL - Het digitale dorp 's-Gravendeel is in een
lijst van ruim 500 niet-gemeentelijke digitale steden een eervolle 26ste plaats toegekend
door stichting Webdam. Webdam is een organisatie die zich
bezighoudt met het bevorderen
van de communicatie tussen
burger en overheid op het internet. Webdam geeft een overzicht
van alle digitale steden, dorpen
en wijken in Nederland, onderverdeeld in gemeentelijke en
niet-gemeentelijke sites. In totale zijn bij Webdam zo'n zevenhonderd sites opgenomen en beoordeeld volgens een puntensysteem. De bouwster van het digitale dorp 's-Gravendeel is Annelies van Twist - Schuuring, een
geboren en getogen VGravendeelse.
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'S-GRAVENDEEL - Het$gitale dorp 's-Gravendeel
(http:/www.s-gravendeel- •
.net) is in een lijst van ruim
500 niet-gemeentelijke digitale steden een 26ste plaats
toegekend door stichting
Webdam. Webdam is $én
organisatie die zich bevis;
houdt met het'bevorderen
van communicatie en overheid op het internet.
Webdam geeft een overzicht
van alle digitale steden, dorpen en wijken in Nederland,
onderverdeeld in gemeentelijke en niet-gemeentelijke
sites. In totaal zijn op http:/
www.webdam.nl zo'n 700
sites opgenomen en beoordeeld volgens een puntensysteem. De bouwster van
het digitale dorp 's-Gravendeel is Annelies van TwistSchtinring uit 's-Gravendeel.
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