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In januari staat Wijk aan Zee traditioneel in het teken
van het Tata Steel Chess toernooi. Om het
schaaktoernooi heen worden verschillende
evenementen georganiseerd. Graag maak ik u attent op
het Tata Steel Chess Festival in het weekend van 18 &
19 januari. Daar is van alles te beleven voor het hele
gezin. Ik hoop u daar te ontmoeten en anders
binnenkort een keer in ons loket ‘Tata Steel in de Buurt’
in Wijk aan Zee. Wist u dat we daar ook themabijeenkomsten organiseren? Zo gaven onze experts hier
onlangs uitleg over stof. Maar ook andere thema’s
zullen hier een keer aan bod komen, volg ons op social
media om op de hoogte te blijven.
Het zijn onzekere tijden voor Tata Steel. Graag wil ik
benadrukken dat we ondanks dat onverminderd
doorwerken aan het uitvoeren van verschillende
maatregelen uit de Roadmap 2030. Op onze website
kunt u het dashboard vinden waarop we de voortgang
van de maatregelen bijhouden. Op onze website vindt u
ook onze statements naar aanleiding van de publicaties
die onlangs zijn geweest over cyanide en de
sinterkoelers, waar we de vergunning hebben
aangevraagd voor de bouw van een nieuwe
filterinstallatie. Ook zijn er op de website veel factsheets
over verschillende onderwerpen te vinden.
Ik wens u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.

Hans van den Berg
Hub Directeur IJmuiden
Tata Steel

Geluidsmuur
Schrootpark klaar

Minder fakkelen Tata
Steel door nieuwe
Kooksgashouder

Eind december 2019
hebben we een gedeelte
van de geluidsmuur
verhoogd om
geluidsverspreiding naar
Wijk aan Zee te
verminderen.

Op woensdag 18 december
nam Tata Steel in IJmuiden
de nieuwe Kooksgashouder
officieel in gebruik. Door de
grotere capaciteit kan het
kooksgas op de site
effectiever worden benut en
hoeft er minder te worden
gefakkeld.

Lees meer

Lees meer

Tata Steel Chess
Tournament 10 t/m 26 januari 2020
Van 10 tot en met 26 januari
2020 komen ’s werelds
allerbeste
schaakgrootmeesters én
amateurs weer samen in
Wijk aan Zee tijdens de 82e
editie van het Tata Steel
Chess Tournament.
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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