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Zonnepanelen op het stadhuis
BRON: GEMEENTE ZAANSTAD

Het nieuws dat op er 724 zonnepanelen op het dak van het stadhuis komen, zorgt voor veel reacties op onze eigen
Facebook-pagina en meer dan 20 tweets op Twitter. Het Noord-Hollands Dagblad vermeldt er evenwel niets over in de
krant van vandaag. Een greep uit de reacties op ons bericht:

Waarom is dat niet meteen bij de bouw gebeurd?
Elke nieuwbouw moet met zonnepanelen worden uitgerust. Dan ben je goed bezig.
Wel beter laten vastzetten dan de dakpannen, anders komen ze weer naar beneden...

205 reacties, opmerkingen en deelacties

22 tweets, potentieel bereik van 27.500

Cruisterminal niet naar Zaanstad
BRON:NHD/PAROOL/AD/ORKAAN/

Nieuws over Zaanstad dat vooral breed wordt uitgemeten in de kranten, is het bericht dat de passagiersterminal voor
zeecruiseschepen niet naar de Achtersluispolder in Zaandam komt. De zeeschepen zullen straks gaan aanmeren bij een
nieuwe terminal in de Coenhaven. Dat is althans de keuze die het stadsbestuur van Amsterdam aanstaande dinsdag
hoogstwaarschijnlijk gaat maken.

17 tweets, potentieel bereik van 23.350

En verder...
In navolging van Sjoerd Soeters heeft Frans Wittenberg gisterenavond de Erepenning van Zaanstad uitgereikt gekregen.

De 23-jarige atleet Menno Vloon uit Krommenie is verkozen tot Atleet van het Jaar. Hij verbeterde dit jaar met een sprong over 5,85 meter het dertien jaar oude Nederlands
record van Rens Blom.
Een grote meerderheid van de gemeenteraad zal volgende week voor invoering stemmen van een inkomenstoets in Poelenburg, schrijft het NHD Wie in Poelenburg wil gaan
wonen maakt dan veel meer kans op een woning als hij of zij een baan heeft.

Contact & Colofon
Deze TamTam is gemaakt door de afdeling Communicatie van de gemeente Zaanstad. Het bevat een compacte, feitelijke weergave van de online en offline berichtgeving over Zaanstad in
de afgelopen 24 uur. Zo ontdek je welke onderwerpen leven en welke impact ons beleid en communicatie hebben. De TamTam verschijnt elke werkdag rond 9.15 uur en is bedoeld voor de
medewerkers van de gemeente Zaanstad en het college. Heb je vragen over de totstandkoming van deze TamTam of ben je op zoek naar duiding? Kom langs op de afdeling
Communicatie (B.303) of stuur een e-mail naar redactie@zaanstad.nl.
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