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Wat is RSS?
Met RSS kan een gebruiker berichten op internet verzamelen en op een efficiënte manier organiseren.
Websites die nieuwsberichten in RSS-formaat aanbieden geven dit aan met een kleine blauwe of
oranje knop 'RSS'.

Wat kun je ermee?
RSS wordt vooral gebruikt bij weblogs, fora of nieuwssites om telkens op de hoogte te kunnen zijn van
het laatste artikel/nieuws. Ook kunnen internetgebruikers met behulp van een RSS-lezer, een soort
mini-browser, het laatste nieuws van favoriete websites direct en overzichtelijk lezen, zonder tijd kwijt
te zijn aan het bezoeken van diverse websites.. Dat is erg handig als je niet de hele tekst maar alleen
even snel de kopjes wilt bekijken.

Wat heb ik nodig?
U heeft een RSS lezer nodig. Deze zijn er in allerlei soorten en maten voor Windows, Mac en Linux.
Deze lezers verzamelen kopij (de RSS-feed) en geven een overzicht van de berichten op het web.
Daarnaast geven de meeste van deze programma's een seintje als er wijzigingen zijn in RSS-feed.
Bekende gratis RSS software programma's zijn:
Feedreader

http://feedreader.com/

Reader

http://www.rssreader.nl/

RSS via Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google+, ….

https://dlvr.it/

RSS via Twitter

http://twitterfeed.com/

RSS op je tablet, mobiel, enz.

Kijk in de diverse stores en zoek op
RSS

Betaalde varianten zijn er natuurlijk ook. Aan u de keuze!

De RSS feed van het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) en de
nieuwsberichten.
Deze Houtense websites bieden een aantal feeds aan. Een feed bevat de laatste berichten die op een
bepaalde pagina(‘s) gepubliceerd zijn. Op dit moment vindt u feeds op de pagina's voor
nieuwsberichten en bestuurlijke stukken (BIS). U kunt zich gratis abonneren op een scala aan feeds
o.a.:
 Burgerinitiatieven
 Alle stukken van de Gemeenteraad of alleen de raadsvoorstellen en/of schriftelijke vragen
Natuurlijk ontbreken de besluitenlijsten van het college van B&W niet. Wilt u van alle bestuurlijke
stukken op de hoogte blijven? Ook dat kan via deze link: alle BIS stukken. Maar u kunt ook denken
aan alle beleidsnota’s.
In bovenste balk onder het gemeente logo van het BIS vindt u de onderstaande knop 'RSS FEED'.

Door te klikken op deze knop kunt u zich gratis abonneren op RSS-feed in de categorie waarin u zich
bevindt. Voorbeeld: U gaat naar de linker menu balk, klik op Gemeenteraad en klik op de button
, u krijgt nu een URL voor alle documenten van de Gemeenteraad. Let u dus op zo'n
oranje RSS knop op een pagina, de opmaak van de URL is:
https://bis.houten.nl/nc/bis/categorie/gemeenteraad/formaat/rss/ U kunt deze URL in bijv. een RSS
lezer plakken.

Wat kost RSS?
De meeste RSS-feeds zijn gratis. Die van de gemeente Houten ook.

Mis ik iets als ik geen RSS gebruik?
Nee. U kunt ook gewoon de website bezoeken zonder RSS lezer, alle berichten worden gepubliceerd.
Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om nieuwsberichten te volgen over de gemeente Houten via
de volgende sociale media:
via twitter gemeente Houten: https://twitter.com/gemhouten
via facebook gemeente Houten: https://www.facebook.com/gemhouten
Sociale Media van het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) gemeente Houten:
RSS feeds van alle documenten in
het BIS van de gemeente Houten

http://bis.houten.nl/nc/bis/formaat/rss/

Facebook site BIS gemeente Houten

https://www.facebook.com/BisHouten

Twitter BIS gemeente Houten

https://twitter.com/BisHouten

Populaire Bis Tweets

http://goo.gl/4jYy1i

Blogspot, keuze uit audioverslagen
gemeenteraad Houten

http://audioverslagen-gemeenteraadhouten.blogspot.nl/

Feedburner, keuze uit audioverslagen
gemeenteraad Houten voor je podcast

http://feeds.feedburner.com/AudioverslagenGemee
nteraadHouten
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Welke documenten zijn aanwezig in het Bis?
In het overzicht ziet u vanaf welk jaar de bestuurlijke documenten aanwezig zijn in het Bis.

Suggesties en/of verbeteringen?
Voor eventuele suggesties en/of verbeteringen van het Bestuurlijk Informatie Systeem kunt u contact
opnemen met :
Applicatiebeheer gemeente Houten
E-mail: bibliotheek@houten.nl
Bellen met: 030 – 63 92 600
Houten, 25 april 2018
Terug naar: https://bis.houten.nl/
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