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In gesprek met Tata Steel
Tata Steel gaat graag met u in gesprek: over de impact van de
bedrijfsactiviteiten op de omgeving.
Op maandagavond 7 februari gaat Hans van den Berg,
CEO van Tata Steel, live in gesprek met omwonenden. Hoe
kijken omwonenden naar Tata Steel?
Wij nodigen u uit om tijdens deze online sessie live vragen
te stellen aan Hans van den Berg.
Lees meer

Reactie op besluit
Openbaar Ministerie

Wereldkampioen Carlsen
wint Tata Steel Chess
Tournament

Tata Steel heeft kennis genomen
van het feit dat het Openbaar
Ministerie besloten heeft om een
onderzoek in te stellen naar
aanleiding van de aangifte die
advocatenkantoor Ficq &
Partners heeft gedaan namens
verschillende personen en
stichtingen.

Wereldkampioen Magnus
Carlsen heeft voor de 8e keer het
Tata Steel Chess Tournament
gewonnen. “Magnus Carlsen
heeft een sterk toernooi
gespeeld. Zijn 8e overwinning in
Wijk aan Zee is een unicum in de
geschiedenis van het
schaaktoernooi!”, aldus
toernooidirecteur Jeroen van den
Berg.

De uitvoering van onze Roadmap
Plus maatregelen gaat
onverminderd door. Dit jaar zullen
we door de realisatie van
maatregelen de uitstoot van PAKstoffen met circa 50%
verminderen. Volgend jaar
realiseren we meer dan 20
maatregelen waardoor we de
overlast door geur, stof en geluid
drastisch verminderen.

De 85e editie van het Tata Steel
Chess Tournament wordt
gespeeld van 13 tot en met 29
januari 2023.

Wilt u meer weten over de
maatregelen die wij nemen om de
impact op de leefomgeving verder
te verminderen?

Bekijk hier de aftermovie

Bekijk dan onze webpagina

Tata Steel heeft het Openbaar
Ministerie toegezegd
medewerking te verlenen en ziet
de resultaten van het onderzoek
met vertrouwen tegemoet.

Lees meer

Sensitivity: general

Meer weten over de
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Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
Deze nieuwsbrief (inclusief bijlagen) is met de grootste zorg samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of
onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie aanvaarden Tata Steel IJmuiden B.V. en de aan haar gelieerde
vennootschappen geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen)
rechten worden ontleend.
© 2022 Tata Steel. Alle rechten voorbehouden.
Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, klik hier. Details van ons privacy beleid en onze bedrijfadresgegevens kunt u hier vinden.
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