Start
De eerste keer dat u met behulp van de link https://argu.co/langedijk/tokens/XVCMJE34 naar de site gaat om uw mening te geven, komt u op een pagina
waar u wordt gevraagd om in te loggen om de uitnodiging te accepteren.

Geef in het onderstaande scherm uw mailadres in om u de eerste keer te registeren.

Bevestig de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy policy door “Bevestig” te kiezen.

Accepteer nu definitief de uitnodiging.

U komt nu op het platform
Klik nu op:

U komt nu op de pagina met een inleidende tekst en de voorstellen waar u op kunt reageren. Let Op! Op de tweede pagina staan ook nog een aantal
voorstellen. U kunt onderaan pagina 1 doorklikken naar pagina 2.

Hoe een reactie of waardering geven?
Ga naar het voorstel waar u op wilt reageren. U kunt direct reageren of doorklikken op het voorstel. Als u dat doet kunt u alle reacties van anderen ook zien.
Door op “voor”, “tegen” of “anders” te klikken kunt u aangeven of u het met een voorstel eens bent. U hebt ook de optie “anders” om aan de te geven dat u
niet voor of tegen bent maar bijvoorbeeld een heel ander voorstel hebt. U kunt dit later altijd wijzigen door op een andere optie te klikken. Uw andere
voorstel of reactie op de stelling kunt u geven door op “plaats een reactie” te klikken.

Geef vervolgens uw reactie in en klik op “opslaan”.

Verder komt in beeld “uw reactie geplaatst” en deze is vanaf nu zichtbaar.

Wijzigen / aanpassen van een stem of reactie.
Klik op het voorstel. U komt op de pagina waar u alleen het gekozen voorstel in beeld heeft.
U kunt uw reactie op ieder willekeurig moment weer aanpassen of verwijderen door op de drie puntjes rechtsboven te klikken. En dan op “Bewerken”
klikken. Dan komt u bij uw reactie om deze aan te passen. Druk na het aanpassen weer op ”opslaan”. Op uw scherm komt dan in beeld: Reactie succesvol
opgeslagen. Uw reactie staat nu geregistreerd als een reactie van “Gebruiker xxxx”.

Klik op “Denk mee over verkeer in Sint Pancras” om weer bij alle voorstellen te komen.

U kunt ook uw reactie onder uw eigen naam plaatsen. Ga daarvoor naar “menu” en kies vervolgens voor “profiel bewerken” of “profiel afmaken”. Geef een
gebruikersnaam, uw voor- en achternaam in en klik vervolgens op “opslaan”.
N.B. Deze stap kunt u op ieder willekeurig moment doen.

Een andere manier van reageren is door op het plusje achter voordelen of nadelen te klikken. Wij adviseren u niet van deze mogelijkheid gebruik te maken
en uw reactie te geven zoals hierboven beschreven.

Verder kunt u reageren op de reactie die door iemand anders is ingegeven. Wij willen u vragen dit niet te doen. Hierdoor wordt namelijk minder duidelijk
wat een ieder vindt

Na het ingeven van een reactie kunt u door naar de volgende stelling.

Later uw reacties aanvullen dan wel wijzigen
Ga met behulp van de link (https://argu.co/langedijk/tokens/XVCMJE34) naar de site en klik op login:

Geef het mailadres in wat u de vorige keer heeft gebruikt en klik op “bevestig”.

Vervolgens ziet u het onderstaande scherm met de opmerking dat u een mail heeft ontvangen met de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen.

Let op. De genoemde mail kan in uw map spam of ongewenste mail terecht zijn gekomen!
Maak nu een wachtwoord aan met behulp van de link in de mail en log daarna in met uw mailadres en wachtwoord.

