Redactiestatuut wijkwebsite www.onsijsselstein.nl
Artikel 1 – Doelstelling
De website www.onsijsselstein.nl is een digitaal platform waarbij wijkbewoners via een wijkredactie
informatie met andere IJsselsteiners uitwisselen, waardoor men elkaar informeert, uitnodigt en
activeert te participeren in initiatieven in IJsselstein. De wijkwebsite levert hiermee een bijdrage aan
het verbeteren van de sociale cohesie tussen wijk en buurtbewoners en stimuleert de betrokkenheid
van bewoners in de wijk.
De website www.onsijsselstein.nl is een verzamelpunt met informatie van organisaties en
activiteiten in de IJsselsteinse wijken op het gebied van wonen, welzijn, cultuur , veiligheid en
maatschappij. Het is een virtuele ontmoetingsplek waar meningen van wijk- en buurtbewoners op
verschillende manieren worden uitgewisseld en gepeild.
Op de vier wijkpagina’s www.onsijsselstein.nl/naamwijk (noord, centrum, zuid en west) kan worden
ingezoomd op informatie over de desbetreffende wijk. Deze vier wijkpagina’s worden beheerd door
wijkwebmasters en content (de inhoud van de website)wordt ook door bewoners aangeleverd.

Artikel 2 – Verantwoordelijkheden
1. De website www.onsijsselstein.nl is eigendom van stichting Pulse. De uitvoering van het
beheer en de bewaking van de content ligt in handen van wijkwebsite-redacties waarin
IJsselsteinse bewoners participeren en Stichting Pulse. Bewoners en instellingen mogen
content plaatsen.
2. Stichting Pulse zorgt als primaire verantwoordelijke voor alle handelingen die nodig zijn
om de website operationeel te houden. Daartoe draagt zij zorg voor domeinregistratie,
hosting en onderhoud van een externe server en het beheer en het onderhoud van het
content‐managementsysteem (functioneel en server beheer).

Artikel 3 –Eindredactie
1. De eindredactie van www.onsijsselstein.nl wordt gevoerd door Stichting Pulse.
2. Pulse is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van dit redactiestatuut en de
algemene voorwaarden.
3. Pulse is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van regels voor de toegang tot
(delen van) de website, privacyhandhaving en disclaimer.
4. Pulse draagt in samenwerking met de wijkwebsite-redacties zorg voor de inhoud
(content) van de website vanuit het oogpunt van bovengenoemde doelstellingen.
a. de wijkwebsite-redacties dragen zorg voor een goede kwaliteit van de inhoud
van de website.
b. Pulse is verantwoordelijk voor de verdere stadsbrede ontwikkeling van de
website.
c. Pulse en de wijkwebsite-redacties stimuleren actieve bijdrage van
buurtbewoners en betrokken organisaties.
d. Pulse en de wijkwebsite-redacties zijn verantwoordelijk voor de promotie van
het gebruik van de website.
e. Pulse is verantwoordelijk voor de controle of de wijkredactie en deelredacteuren
zich aan het redactiestatuut houden.

Artikel 4 – Wijkredacties en deelredacteuren
Bewoners uit de vier wijken van IJsselstein vormen de wijkredactie van de vier wijkpagina’s. Zij
beheren in samenwerking met Pulse www.onsijsselstein.nl. De wijkredactie heeft de volgende
taken:
1. De website van content (de inhoud van de website) voorzien. Wijkbewoners kunnen via
de wijkredactie content plaatsen. Ook kunnen de redacteuren zelf nieuwe content
toevoegen;
2. De informatie op de website actueel houden;
3. Regelmatige promotie in de wijk voor gebruik van de website. Hiertoe wordt aangesloten
bij de activiteiten die in de wijk georganiseerd worden;
4. Jaarlijks schriftelijke verslaglegging over de website en redactieactiviteiten aan Pulse. Op
basis hiervan informeert Pulse de IJsselsteinse wijkplatforms.
5. Het actief beheren van:
a. de content die bewoners aanleveren voor de modules Vraag & aanbod en het
Forum. Bewaakt moet worden dat deze module niet misbruikt wordt en vooral
gebruikt wordt voor maatschappelijke dienstverlening van bewoner tot bewoner.
b. de reacties die worden geplaatst op bestaande content.
6. Contact onderhouden met Pulse en de redacties van de andere wijken: er vinden naar
behoefte redactievergaderingen plaats.
De wijkredacteuren krijgen toegang tot www.onsijsselstein.nl door middel van een inlogcode en
wachtwoord. Het is niet toegestaan de inloggegevens over te dragen aan derden, tenzij dit met de
eindredactie van Pulse is overeengekomen.
Bovengenoemde taken kunnen verdeeld worden onder een aantal redacteuren per wijk. Per
wijkredactie wordt dit in samenspraak met Stichting Pulse bepaald.

Artikel 5 – Toegang en gebruik
1. Wanneer bewoners(groepen) of organisaties content op www.onsijsselstein.nl willen
plaatsen, kan dat door content te mailen naar de wijkredacties. De wijkredactie plaatst de
content mits onderstaande gedragsregels in acht zijn genomen.
2. Reacties op forumberichten en de poll zijn te plaatsen met inachtneming van de
gedragsregels. Ongewenste berichten worden verwijderd.
3. De wijkredactie heeft te allen tijde het recht om ongewenste content te verwijderen.
4. Iedere bewoner die een bijdrage levert aan de website is zelf (juridisch) verantwoordelijk en
aansprakelijk voor wat hij of zij schrijft of afbeeldt.
5. Iedere gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit
handelingen en gedrag van de gebruiker zelf.
6. Wat op de website staat geschreven of afgebeeld vertegenwoordigt niet automatisch de
mening of opvattingen van gemeente IJsselstein, Stichting Pulse of de wijkredactie. De
wijkredactie kan slechts op het feit dat men publiceert aangesproken worden.
Artikel 6 – Regels
Voor iedereen die toegang heeft tot de website gelden de volgende regels:
Gedragsregels
De hierna te noemen (soorten) berichten en gedragingen zijn niet toegestaan en/of verboden op de
websitepagina's en haar verschillende onderdelen en worden verwijderd:
- Haatdragende, tot haat aanzettende, discrimineerde, lasterlijke, pornografische, obscene,
bedreigende uitingen en/of uitingen die als zodanig kunnen worden ervaren.

-

Gebruikmaking van schutting‐ en vloekwoorden en/of uitingen die als zodanig kunnen
worden ervaren. Een gebruikersnaam, gebruikersafbeeldingen en door gebruikers geplaatste
inhoud zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen.
- Vermeldingen van of verwijzing naar onwaarheden, bijvoorbeeld middels een link naar een
website.
- Het bewust geven van foutieve en/of misleidende antwoorden en/of informatie middels een
geplaatst bericht en/of in reactie op een geplaatste context.
- Het verstoren van het Vraag & aanbod onderdeel en het Forum door het meermaals plaatsen
van hetzelfde bericht, het plaatsen van lege berichten en/of andere acties die het
functioneren van het Vraag & aanbod onderdeel en het Forum kunnen verstoren en/of
ontregelen.
- Het doen van reclame‐uitingen voor, maar niet alleen uitgezonderd tot, goederen, diensten,
en internetsites zonder hiervoor toestemming van de eindredactie te hebben.
- Het lastigvallen van medegebruikers op de website.
Consequenties die kunnen volgen na het niet naleven van deze gedragsregels zijn bijvoorbeeld het
permanent verbannen van de gebruiker van de website.
Geen anonieme artikelen
Op de website worden geen anonieme artikelen geplaatst. De schrijver is verantwoordelijk voor de
inhoud daarvan.
Herkenbaarheid
Gebruik foto’s met duidelijk herkenbare personen alleen als de betrokkenen daarvan in kennis zijn
gesteld. Met name wanneer foto’s van kinderen worden gebruikt.
Inhoud
Produceer alleen informatie die past binnen de doelstelling van de website, namelijk inzichtelijk
maken van de activiteiten en organisaties in IJsselstein. Artikelen dienen in correct Nederlands
geschreven te worden of ter correctie aan de redactie worden aangeboden.
Niet kopiëren
Het is niet de bedoeling dat er stukjes uit andere media gekopieerd worden. Het is wel toegestaan
om via andere media geïnspireerd te worden. Indien toch stukjes uit andere media geplaatst worden,
dient vermeld te worden of de maker hiervan in kennis is gesteld. In dat geval is vermelding van de
bron voldoende.
Alle rechten voorbehouden. Het copyright van de content van de gebruikers berust bij de individuele
gebruiker.
Geen drugs
De redactie neemt geen links, berichten of banners op die het gebruik van drugs aanprijzen, in welke
vorm dan ook.
Geen partijpolitieke advertorials
De wijkredactie neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of
afkeuren van een bepaalde politieke partij of andere maatschappelijke organisatie.
Geen commerciële advertorials
De wijkredactie neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of
afkeuren van bepaalde artikelen of waren. Het noemen van sponsoren van wijkactiviteiten is wel
toegestaan, mits duidelijk verwezen wordt naar de betreffende activiteit.

Geen religieuze advertorials
De wijkredactie neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of
afkeuren van een bepaalde godsdienst.
Geen platform voor actiegroepen
De wijkredactie neem t geen berichten op van actiegroepen of aankondigingen van acties tegen de
IJsselsteinse Samenwerkingspartners (Pulse, Provides, Politie en gemeente) .
Goede smaak
De wijkredactie neemt geen links, berichten of banners op die op enigerlei wijze tegen de goede
smaak ingaan of een kwetsende strekking hebben. Bij twijfel beslist de eindredactie.

Disclaimer van toepassing op www.onsijsselstein.nl
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website www.onsijsselstein.nl en al haar
onderdelen. Door de website of een webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
- Definities
In deze disclaimer wordt verstaan onder;
- Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken,
beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren,
doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen.
- Inhoud/content: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids‐ en/of
videofragmenten en/of andere objecten te vinden onder de wijkpagina’s.
- Aansprakelijkheid
- De redactie van www.onsijsselstein.nl doet haar best om uitsluitend juiste informatie op
haar website te vermelden en spant zich in om te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks
deze zorg en aandacht kan het echter voorkomen dat informatie verouderd is of
onjuistheden bevat. De eindredactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of
indirecte schade die het gevolg is van een onjuistheid en/of onvolledigheid van de op haar
website vermelde informatie.
- De eindredactie is niet aansprakelijk voor het tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar
zijn van de website.
- De eindredactie is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht of
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.onsijsselstein.nl
of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
- Behoudens deze disclaimer, is de eindredactie niet verantwoordelijk voor aan de website
gekoppelde bestanden van derden.
- Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of content daarvan kan een inbreuk
op de rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de
breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de
website verzendt.
- www.onsijsselstein.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden,
gebruik te maken.
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