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Dodenherdenking bij Tata Steel zonder publiek
Dit jaar was de 4 mei herdenking van Tata Steel anders
dan anders. In verband met de coronamaatregelen kon
er geen publiek aanwezig zijn.
Elk jaar vindt op die datum de herdenking plaats van
alle burgers en militairen die sinds de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij
vredesmissies.
Dit jaar zou in het teken staan van 75 jaar vrijheid.

Kranslegging door Hans van den
Berg (Directeur Tata Steel in
IJmuiden) en Gerrit Idema
(Centrale Ondernemingsraad)

Lees meer

Noodsignalen
locomotieven verminderd
voor omgeving
Het aantal noodsignalen
door het testen van onze
locomotieven tijdens het
wisselen van de wacht is
met 67% verminderd. Dit
hebben we bereikt door
onze werkwijze aan te
passen. We testen de
noodsignalen alleen nog aan
het begin van de
middagdienst en niet meer
aan de start van de ochtendof nachtdienst. Ook blijft in
deze nieuwe werkwijze de
veiligheid van onze
medewerkers van
railvervoer gegarandeerd.
Lees meer

Uitwisseling
geurgegevens E-neuzen
netwerk

De provincie Noord-Holland
en Tata Steel starten een
pilot om gegevens uit te
wisselen uit de verschillende
elektronische neuzen (Eneuzen) die in de omgeving
staan. Dit helpt bij het
opsporen van de
waarschijnlijke bronnen,
zodat maatregelen genomen
kunnen worden om
geuroverlast te
voorkomen. De E-neuzen
helpen bij het verzamelen
van informatie over de
effecten van geur in de
omgeving.

Nieuwe Energiehaven
voor duurzame toekomst
Het baggerdepot in de
voormalige Averijhaven nabij
IJmuiden wordt ontwikkeld
tot Energiehaven. Het
ministerie van I&W
(Infrastructuur en
Waterstaat), de provincie
Noord-Holland, gemeente
Velsen, Tata Steel,
Zeehaven IJmuiden en Port
of Amsterdam hebben
hierover een convenant
ondertekend. De nieuw te
ontwikkelen haven is
cruciaal bij de bouw van
windparken op de Noordzee.
Lees meer
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Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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