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Rondomstaal
Tata Steel werkt idee uit van omwonenden en
plaatst nieuwe geluidsdemper bij
Warmbandwalserij 2
Tata Steel heeft een nieuwe geluidsdemper geplaatst bij
Warmbandwalserij 2 om mogelijke extra geluiden door de
ingebruikname van een nieuwe oven teniet te doen.
Het plaatsen van deze geluidsdemper start in de komende
periode en zal voltooid zijn voordat de nieuwe oven in
gebruik gaat. Deze maatregel komt op verzoek van de
Dorpsraad Wijk aan Zee en komt bovenop de maatregelen
uit het omvangrijke verbeterprogramma Roadmap Plus.
Lees meer

Founder's Day: Tata Steel
in actie voor het goede
doel
Op donderdag 3 maart wordt bij
Tata Steel in IJmuiden Founder’s
Day gevierd. Inmiddels is het een
jaarlijkse traditie om op en
rondom Founder’s Day allerlei
acties voor het goede doel te
organiseren.
Dit jaar gaan de opbrengsten van
de verschillende acties van onze
medewerkers naar het
Kinderbrandwondencentrum in
Beverwijk voor het wensproject;
de aanschaf van een Qwiek-up.
Lees meer
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Tata - Kids of Steel®
voetbalmiddag - 9 maart

Aanplanten nieuwe bomen

Jongens en meisjes van 8 t/m 14
jaar kunnen woensdagmiddag
weer meedoen aan een gezellige
en sportieve Tata - Kids of Steel®
voetbalmiddag.

Op enkele plekken op het terrein
van Tata Steel zijn een aantal
jaren geleden bomen gekapt. Het
betrof iepen, die vanwege ziekte
verwijderd moesten worden.
Deze open plekken zullen weer
worden voorzien van groen. Er
wordt bewust gekozen voor
inheemse beplanting, zoals de
beuk, de eik en de berk.

Onder begeleiding van de Telstar
spelers en speelsters komen
verschillende oefeningen aan
bod. Deze middag wordt
aangeboden vanuit het
community partnership van Tata
Steel en Telstar en vindt plaats in
het voetbalstadion van
Telstar. Deelname is gratis!
Lees meer

Zo’n 1.600 bomen en struiken
worden geplant op het eerste
open stukje grond, op de grens
van Wijk aan Zee en Beverwijk.

Together we make the difference
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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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