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INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

INGEKOMEN STUKKEN
UITGAANDE STUKKEN
SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN
Vergaderschema Recreatieschap Rottemeren 2019
Bestuur

Datum vergadering

Dagelijks Bestuur

25 maart 2019

16.00-17.00 uur

27 mei 2019

16.00-17.00 uur

4 november 2019

16.00-17.00 uur

8 juli 2019

15.30-17.00 uur

2 december 2019

15.30-17.00 uur

Algemeen Bestuur

Advies: vaststellen van het vergaderschema 2019

Locatie
Stadhuis Rotterdam

Nog te bepalen locatie in het Rottemerengebied

Overgang heerlijkbuiten.nl naar aparte bestuurswebsite en website van Staatsbosbeheer
De online communicatie voor de natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland, waaronder Recreatieschap Rottemeren, vindt plaats met
www.heerlijkbuiten.nl. Deze site is sterk verouderd en werkt technisch niet meer goed. Daar komt bij dat met het verdwijnen van G.Z-H en de overgang van
de dienstverlening van provincie Zuid-Holland naar Staatsbosbeheer de noodzaak tot gezamenlijk profileren van de schappen van Zuid-Holland minder
relevant is geworden.
De meerjarige samenwerking tussen Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer betekent dat we ook op gebied van online communicatie de krachten
verder kunnen bundelen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de informatie over de gebieden van de Rottemeren en de bestuurlijke informatie op een andere
website worden overgezet. Op termijn zal heerlijkbuiten.nl komen te vervallen, zodra ook van de andere schappen de informatie is overgezet.
De nieuwe situatie zal er als volgt uit zien:

De bestuursinformatie komt voortaan op een aparte website: www.recreatieschaprottemeren.nl. Hier is straks de informatie te vinden over het
recreatieschap: het bestuur, vergaderingen, nieuws en projecten. Deze site zal sterk lijken op de huidige website over de kwaliteitsimpuls van de
Groenalliantie, zie: www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl.

De gebiedsinformatie van heerlijkbuiten.nl wordt geïntegreerd in de website van Staatsbosbeheer. Voor de bezoeker ontstaat zo een helder overzicht
van de recreatiemogelijkheden in de omgeving/regio. Door het overzetten van de recreatieve en gebiedsinformatie van heerlijkbuiten, zal deze
informatie dus voortaan vindbaar zijn op www.staatsbosbeheer.nl. Uiteraard zal ook op deze pagina’s het recreatieschap als opdrachtgever zichtbaar
zijn. De website van Staatsbosbeheer is een door het publiek zeer goed bezochte site. Door hier ook de bezoekersinformatie over de Rottemeren
volledig aan toe te voegen, maakt de Rottemeren gebruik van de communicatiekracht hiervan.
Om de sites goed op elkaar te laten aansluiten, is er uiteraard aandacht voor onderlinge koppelingen. Daar is ook de koppeling met www.ookditisderotte.nl
een belangrijk aandachtspunt, waar het gaat om de samenwerking en de vele activiteiten die er in het gebied plaatsvinden. Ook is er aandacht voor de
vindbaarheid door zoekmachines.
Wat betreft social media: nieuwsberichten op de website worden gedeeld via social mediakanalen van boswachter, het weblog en we gebruiken #rottemeren.
Daarnaast leggen we in geval van recreatieve-informatie uiteraard ook de link met de social media kanalen van Ook dit is de rotte.
Advies: ter kennisname

Hoogachtend,

F. van der Meer
Secretaris

