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De Dorpsraad (DR) en de site www.nesaandeamstel.nl
Inleiding/ aanleiding
In 2021 is de nieuwe site www.nesaandeamstel.nl live gegaan. Deze site is een initiatief van
de DR die tevens ook de beheerder is en verantwoordelijk is voor de content. “In de waan
van de dag” hebben we volgens mij als DR nooit expliciet stil gestaan bij de rol c.q.
verwachtingen van de site. Omdat online communicatie vandaag de dag niet meer weg te
denken is, is het denk ik goed om vast te leggen hoe wij vanuit de DR de rol van de site
zien. Deze notitie is daartoe een aanzet. Na bespreking / goedkeuring in de vergadering is
het einddocument wat mij betreft de basis voor alle activiteiten m.b.t. de site.
Doelstelling
Doelstelling van de site is:
- Duidelijk uitleggen dat Nes aan de Amstel meer is dan de bebouwde kom. Het is de
Bovenkerkerpolder, De Zwarte Kat, Rode Paal, Amsteleiland, .. Zie het kaartje in de
Verordening
- Informatie verstrekken over Nes aan de Amstel in de meest brede zin des woords
- Dorpsraad een platform bieden zodat op de site de activiteiten van de DR gevolgd
kunnen worden
- Platform voor actuele zaken die van belang zijn voor de inwoners van Nes aan de
Amstel
Infrastructuur
Voor mij is onduidelijk wie de juridische eigenaar van de url is, hoe de hosting georganiseerd
is en hoe we op termijn het beheer willen organiseren. Het huidige duo “Louca / Hermann”
functioneert goed, willen we dat ook zo houden of willen we het beheer anders in gaan
richten. Een back up lijkt me in elk geval zeer wenselijk als het gaat om het content beheer.
Stel voor om in het budget / begroting 2022 een post op te nemen voor Site Beheer &
Ontwikkeling. Bedrag? Zal ook afhankelijk zijn van het ambitieniveau.
Verwachtingspatroon url www.nesaandeamstel.nl
De naam van de site “Nes aan de Amstel” wekt de verwachting dat de site gaat over Nes
aan de Amstel. Dat klopt ook. Er is geen site www.dorpsraadnesaandeamstel.nl , de DR
content is onderdeel van de algemene site. Persoonlijk vind ik dat een logische keuze.
Feitelijk heeft de DR een “eigen-site” binnen het algemene domein Nes aan de Amstel en is
de DR ook de beheerder van de overige content. Deze structuur is logisch en biedt ook
mogelijkheden om aan partijen uit / in Nes die geen eigen site hebben om binnen het
algemene domein hun informatie te plaatsen. Als we dit willen, moet in mijn optiek de partij
die een “eigen-site” wil binnen het algemene domein, dat aanvragen bij de DR. In de
vergadering kan er vervolgens een besluit over genomen worden. Omdat wij
verantwoordelijk zijn voor de site, zou mijn voorstel wel zijn om de content altijd te laten
plaatsen door onze webmaster, de “eigen-site” krijgt geen eigen beheerder.
Transparantie voorop
In de structuur van een algemeen domein met “eigen-sites” is het belangrijk om duidelijk aan
te geven we verantwoordelijk is voor welke content. In de content moet dat expliciet vermeld
blijven worden. De DR behoudt zich altijd het recht voor om content van “eigen-sites” te
weigeren.

Ambitieniveau
Ambities moeten er in mijn optiek altijd zijn, maar we moeten ook realistisch blijven. De
middelen zijn beperkt. Toch is het denk ik wel goed om een aantal ambities vast te leggen
die we willen gaan realiseren op de site, bijv.:
- Vast agenda punt op de vergadering. Doornemen aantal bezoekers, populaire
pagina’s, actualiteit van de content, nieuwe content verzoeken,……?
- Opbouwen e-mailbestand en functionaliteit versturen nieuwsbrieven?
- Site inzetten voor online volgen van de DR-vergadering?
Te bespreken / te besluiten
- Eens met de doelstellingen? Content daarop eventueel aanpassen, vooral dat Nes
aan de Amstel meer is dan de bebouwde kom
- Updaten / vastleggen infrastructuur
- Budget / begroting
- Beheer nu en in de toekomst
- Mogelijkheid van “eigen sites” aanbieden
- Ambitieniveau

