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Lancering nieuwe website Rijswijkse PvdA 

 

Op de dag van de Arbeid, 1 mei 2013,  heeft de Rijswijkse PvdA de al enige tijd in bewerking 
zijnde nieuwe website van de PvdA op het wereldwijde web gezet. 

Waarnemend burgemeester Herman Klitsie van Rijswijk deed dat met een feestelijke klik op 
de muis,  samen met de webmaster van de Rijswijkse PvdA, Erik van der Veer, de Rijswijkse 
PvdA-fractie en de wethouder Jos Bolte.  

De afgelopen tijd is er achter de schermen landelijk en plaatselijk, hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van de nieuwe afdelingssite in de huisstijl zoals de landelijke PvdA die heeft 
ontworpen. Ons doel is om de ‘look & feel’ van de website frisser, zakelijker, dynamischer en 
moderner te maken. Ook is er een heldere navigatiestructuur. In één oogopslag moet de 
bezoeker van de site kunnen vinden wat hij zoekt.  

De nieuwe site is gebruiksvriendelijker dan de vorige. Bovendien is de Rijswijkse PvdA  
benaderbaarder dankzij de integratie van social-media op de site. Een goed voorbeeld daarvan 
is de twitterbalk bij de wethouder en de raadsleden, waar de meest recente tweets aan en van 
hen, getoond worden. Ook kan er eenvoudig op artikelen worden gereageerd. 

Het beheer van de site is ook eenvoudiger geworden, met het zogenaamde CMS-systeem, en 
daarmee moet de site altijd actueel zijn. 

De Rijswijkse PvdA vindt het belangrijk dat de nieuwe website aansluit bij de wens van de 
gebruiker daarom nodigen we niet alleen u, de pers maar ook via u uw lezers uit om aan 
webmaster.pvdarijswijk@gmail.com of via onze nieuwe site, uw mening over de nieuwe 
website te geven. 

 
Noot voor de redactie 
 
Meer informatie:   

Yvonne Hagenaars: 06 42 02 14 98 
Erik van der Veer: 06 515950 89 

Bijlage: foto’s 

 

Rijswijk,  1 mei  2013 


