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‘Bron gewoon in eigen stad’
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Warmtenet breidt uit met 440 woningen en zet duurzaamheid op de kaart

De flats aan de straat zijn aangesloten op warmtenet. Woensdag 14
oktober vierden Huisvuilcentrale
(HVC), woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en gemeente officieel dat er 440 woningen aangesloten zijn op het warmtenet en zo het
energiegebruik verduurzamen.
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De durf-spieren worden getraind met gruwelijk geestige
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spannende liedjes, filmfragVolgens projectleider Robbert Krabmenten en verhalen voor iebendam van HVC levert dit 4 prodereen
vanaf 6 jaar. Waaghalcent op van het beoogde einddoel.
Redactie/Advertenties: Broeker Werf 8 · 1721 PC · Broek op Langedijk · Tel.: 0226 - 333311 · Fax: 0226 - 333322 · e-mail: advertenties@rodi.nl · Internet:
www.rodi.nl
zen die nieuwsgierig zijn naar
“Inmiddels is het warmtenet regio
het bibber spektakel, kunnen
Alkmaar in de Oudorperpolder aantijdens de kunst10daagse in
belandt en volgt straks de nieuwBergen genieten van een serie
bouw in de Vroonermeer, waarna
try-outs van ‚Griezelkabinet’.
we in de toekomst ook HeerhugoDe voorstelling gaat over Bartwaard en Langedijk willen verwarJan. Hij is niet bang zegt hij,
men.”
Warmtenet breidt uit met 440 woningen en zet duurzaamheid op de kaart
Heksen, spoken, monsters
nergens van. Drie plaaggeesDat de woningen in Oudorp aangeen andere duistere zaken die
Dewerd
flats aan de straat zijn aangeten die uit de boekenkast zijn
sloten zijn op het warmtenet,
het daglicht niet kunnen verslotendeop warmtenet. Woensdag 14
gekropen, hebben het op hem
mogelijk nadat medio februari
dragen, de nieuwe voorsteloktober vierden Huisvuilcentrale
gemunt en zijn vast beraden
buizen onder het Noordhollands
(HVC),
hem de stuipen op het lijf ling
te van het bonte gezelschap
Kanaal door werden getrokken
van woningbouwcorporatie KenSamba Salad in Bergen is niet
nemer
jagen. Maar of het ze zal lukOverdie naar de andere kant
van Wonen en gemeente officivoor watjes.
dat er 440 woningen aangesloken is nog de vraag. Hij laat
Alkmaar. Deze monsterkluseellevert
zich namelijk niet zo snel kisnu de eerste vruchten af omten
inzijn
de op het warmtenet en zo het
De durf-spieren worden geenergiegebruik verduurzamen.
ten. Samba Salad heeft de
toekomst nog veel meer woningen
traind met gruwelijk geestige
stoute schoenen aangetrokken
te kunnen verwarmen uit de duurspannende liedjes, filmfragVolgens
en stapt, samen met een jong
zame warmte verkregen uit de
rest- projectleider Robbert Krabmenten en verhalen voor iebendam van HVC levert dit 4 proen vindingrijk team, in de mawarmte van de verbrandingsovens
dereen vanaf 6 jaar. Waaghalcent
op van
beoogde einddoel.
gische wereld van film. Daar
van HVC. Om de 440 nieuwe
aanDe het
uitbreiding
van Warmtenet de mensheid. Dan is het mooi dat zijn we in Alkmaar qua duurzaamzen die nieuwsgierig zijn naar
is het warmtenet
regiowethouder we de restwarmte van de Huisvuil- heid helemaal zo gek nog niet bewaarin alles mogelijk is zoals
sluitingen op het warmtenet “Inmiddels
te mar- Alkmaar
past volgens
het bibber spektakel, kunnen
Alkmaar in
deNagengast,
Oudorperpolder
aaneen vliegende zeemeermin en
keren legden wethouder Jan NagenJan
portefeuille
Duur- centrale kunnen gebruiken voor het zig, wat mede komt doordat wij
tijdens de kunst10daagse in
belandt en
volgt straks
nieuw- Alkmaar warmtenet. Zodoende kunnen we gebruik kunnen maken van de resteen kreeft die kan drummen.
gast (CDA) en directeur Kennemer
zaamheid,
van de
gemeente
Bergen genieten van een serie
de Vroonermeer,
waarna
In deze voorstelling komen de
Wonen Dick Tromp een bouw
specia-in perfect
in het speciale
duurzaam- het energieprobleem in eigen om- warmte van HVC. Maar zelfs gas
try-outs van ‚Griezelkabinet’.
in de heidsprogramma
toekomst ook Heerhugomeest wezens tot leven op het
le stoeptegel in de grond in we
aanwewat het college geving oplossen in plaats van het uit Groningen halen is niet nodig,
De voorstelling gaat over Bartwaard en van
Langedijk
willen verwarmagische doek. Tijdens de
zigheid van leden van de bewonersburgemeester
en wethouders van ver te halen. In de toekomst wil- omdat we de bron gewoon in eigen
Jan. Hij is niet bang zegt hij,
commissies en betrokkenen.men.”
voor ogen heeft. “Warmte is de be- len we als college nog meer de na- stad hebben. Daarom wil ik hierbij
nergens van. Drie plaaggeesDat de woningen
in Oudorp
aangelangrijkste
energieverbruiker
van druk leggen op het warmtenet. Nu woningbouwverenigingen en HVC
ten die uit de boekenkast zijn
sloten zijn op het warmtenet, werd
gekropen, hebben het op hem
mogelijk nadat medio februari de
gemunt en zijn vast beraden
buizen onder het Noordhollands
hem de stuipen op het lijf te
Kanaal door werden getrokken van
jagen. Maar of het ze zal lukOverdie naar de andere kant van
ken is nog de vraag. Hij laat
Alkmaar. Deze monsterklus levert
zich namelijk niet zo snel kisnu de eerste vruchten af om in de
ten. Samba Salad heeft de
toekomst nog veel meer woningen
stoute schoenen aangetrokken
te kunnen verwarmen uit de duuren stapt, samen met een jong
zame warmte verkregen uit de resten vindingrijk team, in de mawarmte van de verbrandingsovens
gische wereld van film. Daar
van HVC. Om de 440 nieuwe aan- De uitbreiding van Warmtenet de mensheid. Dan is het mooi dat zijn we in Alkmaar qua duurzaamwaarin alles mogelijk is zoals
sluitingen op het warmtenet te mar- Alkmaar past volgens wethouder we de restwarmte van de Huisvuil- heid helemaal zo gek nog niet beeen vliegende zeemeermin en
keren legden wethouder Jan Nagen- Jan Nagengast, portefeuille Duur- centrale kunnen gebruiken voor het zig, wat mede komt doordat wij
een kreeft die kan drummen.
gast (CDA) en directeur Kennemer zaamheid, van gemeente Alkmaar warmtenet. Zodoende kunnen we gebruik kunnen maken van de restIn deze voorstelling komen de
Wonen Dick Tromp een specia- perfect in het speciale duurzaam- het energieprobleem in eigen om- warmte van HVC. Maar zelfs gas
meest wezens tot leven op het
le stoeptegel in de grond in aanwe- heidsprogramma wat het college geving oplossen in plaats van het uit Groningen halen is niet nodig,
magische doek. Tijdens de
zigheid van leden van de bewoners- van burgemeester en wethouders van ver te halen. In de toekomst wil- omdat we de bron gewoon in eigen
commissies en betrokkenen.
voor ogen heeft. “Warmte is de be- len we als college nog meer de na- stad hebben. Daarom wil ik hierbij
langrijkste energieverbruiker van druk leggen op het warmtenet. Nu woningbouwverenigingen en HVC

‘Bron gewoon in eigen stad’

Bibberen met
Griezelkabinet

De De
vernieuwde
websites
ingerichtom
omoptimaal
optimaal
gebruik
te maken
vernieuwde
websitesvan
vanRodi
Rodi zijn
zijn ingericht
gebruik
maken
van devan
de crossmediale
mogelijkheden
om
de
consument
en
zakelijke
markt
te
bereiken.
crossmediale mogelijkheden om de consument en zakelijke markt te bereiken.
Profiteer
van het
betrouwbare
imago
en bereik
vanvan
de de
krant
inincombinatie
Profiteer
van
het betrouwbare
imago
en bereik
krant
combinatiemet de
online
vindbaarheid
en deelbaarheid
vanvan
hethet
online
artikel.
met
de online
vindbaarheid
en deelbaarheid
online
artikel.

Uw artikel op het juiste moment bij de lezer via
het relevante kanaal van Rodi Media

Doorplaatsing naar één
Doorplaatsing op
Doorplaatsing
Uw
artikel
op
het
juiste
moment
bij
de lezer
regio op www.rodi.nl
alle regio’s op
op alle B2B
of één via
B2B website:
het relevantewww.rodi.nl
kanaal van Rodi Media
websites:

€ 75,€ 300,DE KRACHT VAN DE
DECOMBINATIE
KRACHT VAN DE
• Online content via Rodi wordt niet als Fake news
COMBINATIE
gezien maar juist als betrouwbaar.

€ 200,-

Meten
=
Weten

*Getoonde tarieven
zijn excl. BTW.

• Delen via social media waardoor ook de interesse

• Online
via Rodi
wordt
niet als fake
naar content
de papieren
variant
toeneemt.
news gezien maar juist als betrouwbaar.
• Groot bereik van huis-aan-huisbladen
• Delen
via socialmet
media
waardoor
ook demet
interesse
combineren
directe
communicatie
de
naar
de
papieren
variant
toeneemt.
lezers via social media.
• Groot
bereik
van huis-aan-huisbladen
• Meet
de resultaten
van de artikelen combineren
met
directe
communicatie
metverbetert
de lezersuw
viaonline
social media.
• Uw artikel op onze websites
• Viavindbaarheid
linkbuilding een betere positie in zoekmachines
als Google
• Uw artikel op onze websites verbetert uw online
vindbaarheid

Informatie &
2019
Detarieven
mediapartner
uit Noord-Holland
Media

m

e

d

i

a

Media

Rotatiedruk

Rotatiedruk

Verspreiding

Verspreiding

Heeft u een vraag over
commerciële content en
de mogelijkheden bij
Rodi Media?

Heeft u een vraag over
commerciële content?

Neem dan contact op
met uw media-adviseur

Neem dan contact op
met uw media-adviseur
of bel naar
0226-333311.

