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Onderstaand in het rood!

Van& (CD) rws. nl &

Verzondem donderdag 6februari 20201D06
Aan& (CD)
Onderwerp: RE: rapporten

Cp&wa.nlm (Bsl rws,nl&

Ha W en M,
O~i tntranet- en intemetartikel zijn bewerkt. Het internetartikel wordt erg goed gelezen, gisteren al en vandaag ook.

Hieronder nog een aantal vragen vanuit

~internet.

Mijn antwoorden in het geel. 0&~: wil jij aanvullen/aanpassen waar nodig..7

Gmet,
IR
Van: (CD)
Verzonden: donderdag 6februan 202010:43
Aan& (CD) rws.nl&
Onderwerp: RE: rapporten

Hoi W

0&rws.ni&

De documenten zijn toegevoegd:
~htt s: www.riikswaterstaat.nl/nieuws/2020/02/achterorondin/ormatie-bii-zambia-samovar-oranuliet.asox

Vanuk ons (internet) een paar opmerkingen:

De tekst onder het kopje Online dossier vinden we nog een beetje verwarrend. tn de mailwisseling worden niet de vragen van de Volkskrant beantwoord, toch& Daarom hebben we in de
eerste zin gelinkt naar de mailwisseling met Zambia. Vraag is dan waar de 'hier'n de zin Op die vragen geven we hrer een antwoord. naar moet verwijzen7 Daar komen de QenAs, dacht ik. &a

klopt, 12u worden deze besproken met pDG, kunnen daarna meteen online.
De linkte kat naar de rapporten is ook ietsje aangepast. Prima wmb ik zie de aanpassing niet maar is vast ok
Moeten we de URL ook aanpassen naar de nieuwe titeP We vragen dan een redirect aan zodat de oude URL niet op een error pagina uitkomt, maar het kan een paar dagen duren voor die
werkt. Tot die tijd wordt de oude VRL dan behouden.

De publicatiedatum van het bericht is aangepast zodat het nu weer bovenaan het nieuwsfilter staat. Top Heel fijn, kan dit zo blijven vandaag?

Groet

van& (CD) ~ Lwrws.fil&

Verzonden: donderdag 6 fe bruan 2020 06 54
Aan& (CD)
Onderwerp: FW: rapporten

Cprws.nlm Internet R ilkswateMtsat (CD) ~Ceiws, nl &

Ha,

De aanpassingen in de tekst heb ik allemaal al pedaan (+ nog wat extra mondelinge toevoegingen vauit Yvonne).

Graag deze twee bijleges plaatsen (zie in bijgevoegde mail waarin de tekst)

vragen : ik ben bereikbaar

En dankkk

van& (BE) Lprws.nl&

Verzonden: donderdag 6februari 202008:15
Aan&~ Bart (C0) ~ Cwrws.nl&

Onderwerp; rapporten
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