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https://www.molenlanden.nl logo

Logo text is wat lang en dubbelop:
Ga naar de homepagina - Gemeente Molenlanden
Logo van Molenlanden dat naar de homepagina leid

Texten aanpassen naar:
Gemeente Molenlanden,
Ga naar de homepagina
Niet vergeten te vertalen.

https://www.molenlanden.nl logo

Logo:
Omdat het een SVG afbeelding is, worden de onderliggende "paths" als
afzonderlijke images gezien, wat onwenselijk is.

role="presentation" toevoegen aan alle
elementen binnen de logo SVG

https://www.molenlanden.nl footer

Footer linkjes hover kleur zijn oranje en hebben te weinig contrast.
Footer linkjes mag de onderstreping ook verdwijnen bij hover/focus.

De footer links zwart maken bij hover, dat is de
enige kleur die goed werkt op de groene
achtergrond.
Onderstreping weghalen bij hover/focus.

FAC:
"Use the up/down keys to navigate the results or press <ENTER> to show all
results." onvertaalde text bij FAC.
https://www.molenlanden.nl FAC

Vertalen.

FAC:
Het lijkt erop dat de autocomplete resultaten niet goed worden opgelezen wanneer
je er met de pijltjes toetsen naartoe gaat.
Hij leest bij elke pijltjes-toets alleen de letter op van wat je zelf hebt ingevuld in het
input-veld, terwijl hij de resultaten zou moeten oplezen.
https://www.molenlanden.nl FAC

Dit is een opensource module van een andere
aanbieder. Dit kost wat meer tijd om op te
lossen omdat het werk van anderen aangepast
moet worden.

https://www.molenlanden.nl Top region

de "crisisbanner" regio wordt altijd gerenderd, terwijl hij leeg is, waardoor
screenreaders naar deze regio kunnen skippen, maar die is leeg.

Zorgen dat top regio alleen geprint wordt als er
iets in staat.

https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma

Full node <article> Heeft geen titel (die staat in een andere regio in de header
wegens design).

Via aria-labelledby de titel koppelen aan het
artikel (doen voor alle full nodes).
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Content (hier kunnen wij niks aan doen):
Er worden hier downloads aangeboden naar routekaarten plaatjes met veel text
erin. Hier kunnen niet visuele gebruikers niks mee,
en er staat nergens duidelijk aangegeven dat er ook PDF downloads zijn.
Als je PDF's hebt waar het goed leesbaar is, bied dan alleen die aan, en zet die ook
als eerste, zodat mensen met visuele beperking het makkelijk kunnen gebruiken.

https://www.molenlanden.nl/routekaart-samenlevingsprogramma

Ook de afbeelding rechts is af te raden, het staat boordevol text waar screenreaders De Gemeente moet opletten dat wanneer ze
niks mee kunnen.
pagina's aanmaken er rekening wordt houden
met visueel beperkte
Er moet dus gelet worden bij het content vullen dat dingen logisch gestructureerd
gebruikers, en opletten dat informatie goed en
worden en makkelijk vindbaar zijn.
duidelijk aangeboden wordt.

Extra informatie / Screenshots

