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Website Ecodorp Zwolle 
Met ingang van heden is een vernieuwde en verbeterde website actief (op hetzelfde adres – het  
logo hierboven is de link er naartoe).  
Daarop zijn alle verslagen en andere openbare stukken terug te vinden.  
Ook het verslag van het gesprek met de gemeente is er te vinden.  
En via: 121017-gemeente.doc 
 
Status 
Niet openbare stukken, uitnodigingen voor bijeenkomsten & vergaderingen e.d. worden vanaf  
heden alléén per e-mail verzonden.  
Alleen mensen die hebben aangegeven meer dan alleen "belangstellend" te zijn, krijgen alle 
stukken automatisch. 
 
Vragenlijst 
Diegenen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld of niet anderszins hun gegevens en 
voorkeuren hebben gemeld worden automatisch ingedeeld bij 1-"belangstellend". Zij hebben 
minder rechten dan  
2-"mogelijk geïnteresseerd" en 3-"van plan er te gaan wonen".  
Deze laatsten (2-3) hebben medebeslissingsrecht bij de planvorming en uitvoering, maar ook 
plichten t.a.v. bijdragen aan het proces en/of de realisatie. 
 
Adressenlijst & privacy 
We hebben de gewoonte om alle mail BCC te verzenden. 
We zijn er voorstander van dat serieuze deelnemers over elkaars gegevens moeten kunnen 
beschikken, dat maakt het communiceren wel zo gemakkelijk.  
We denken hierbij aan een adressenlijst met NAW-gegevens en minimaal een e-mailadres en 
telefoonnummer(s). 
 
Mensen die, om wat voor reden dan ook, hun e-mailadres en/of overige gegevens niet binnen de 
groep willen delen, kunnen de mogelijkheid krijgen om over een EZ(Ecodorp Zwolle)- 
mailadres te beschikken. Mail, naar dat adres verstuurd, wordt intern geforward naar het eigen 
mailadres. 
Voor mensen, die met een groepsfunctie op de website worden vermeld, is dat standaard het 
geval.  
We gaan ervan uit dat mensen die hun gegevens niet willen delen met de groep, dit aan ons 
laten weten. 
 
Het algemene mailadres staat, evenals de persoonlijke EZ-adressen van de 
groepsvertegenwoordiging, als link op de website. 
Mail verzonden naar het algemene adres komt terecht bij drie groepsvertegenwoordigers. 

http://www.ecodorpzwolle.nl/

