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We investeren flink in ons bedrijf. Inmiddels zijn alle
maatregelen tot 2022 die we in de Roadmap hebben
genoemd, in onderzoek of in uitvoering. Zo hebben we
een aantal aanpassingen in ons proces voor de ROZAslakverwerking gedaan. Daarmee boeken we goede
resultaten: er is al maandenlang geen sprake meer van
de verspreiding van grafiethoudend stof vanaf ons
terrein, waarop ook Harsco is gevestigd. Ook werken
we hard aan de vermindering van andere soorten
stofverspreiding.
Onlangs hebben we een deel van de schroothandeling
van de locatie Velserkom verplaatst naar het midden
van ons terrein. We hebben besloten om een
aanvullende maatregel te nemen om de verspreiding
van geluid te minimaliseren. Dit doen we door het
bouwen van een geluidsmuur. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning is inmiddels in gang gezet. Kijk
voor alle lopende projecten uit de Roadmap 2030 op
ons dashboard.
De afgelopen zomer hebben we bovendien
geïnvesteerd in en hard gewerkt aan een modernisering
in een aantal fabrieken op onze site om meer
hoogwaardige producten te kunnen maken. Denk
bijvoorbeeld aan lichter staal met dezelfde
veiligheidseigenschappen voor auto’s.
Na de zomerperiode zijn ook de reguliere gesprekken
met de Dorpsraad en de Burentafel weer opgepakt.
Voor alle omwonenden in de regio openen we vrijdag 29
november een nieuw informatieloket in Wijk aan Zee:
Tata Steel in de Buurt. Met dit loket zijn we letterlijk nog
dichter bij u in de buurt. Hier kunnen we u meer tekst en
uitleg geven over onze processen en de maatregelen
die we nemen om overlast te beperken. Er zijn
binnenkort ook nog andere momenten waarop u ons
kunt ontmoeten. Volgende week tijdens de Week van de
Industriecultuur bijvoorbeeld.
We hopen u binnenkort graag te zien in ons nieuwe
informatieloket.
Hans van den Berg
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In het Dashboard Roadmap
2030 vindt u de status en
voortgang van alle
maatregelen tot en met
2022.

Wil jij leerlingen en docenten
ontmoeten en ontdekken of
werken en leren bij Tata
Steel ook jouw uitdaging is?
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Tata Steel opent
informatieloket in Wijk
aan Zee
Tata Steel opent op vrijdag
29 november een loket in de
Zwaanstraat in Wijk aan Zee
waar mensen welkom zijn
met vragen.
Lees meer
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Together we make the difference
Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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