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U kunt Tata Steel Nederland nu ook volgen op
Facebook. Dit is een extra kanaal om u op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. We
zitten niet stil. Inmiddels zijn we van start gegaan met
meer dan 10 projecten uit de Roadmap 2030. In deze
Roadmap staan maatregelen waarmee wij de overlast
voor onze omgeving de komende jaren fors gaan
verminderen.
Sinds deze zomer hebben we ook
milieutoezichthouders aangesteld die dagelijks rondes
over het terrein maken om zaken direct aan te pakken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan stofbronnen die kunnen
verwaaien. Op dit moment lopen er meer dan 50 acties.
Ook zijn onze milieutoezichthouders gestart met het
opbouwen van datasets, met als doel gebeurtenissen
aan elkaar te linken. De milieutoezichthouders
onderhouden intensief contact met het klachtenbureau
om zo meer kennis op te bouwen van oorzaak en
gevolg en zo beter te kunnen sturen op het voorkomen
van overlast.
Graag wijs ik u op het artikel in deze nieuwsbrief over
de Nationale Burendag. Tata Steel biedt vrijwilligers aan
vanuit het bedrijf om u te ondersteunen bij uw
buurtinitiatief. Zou uw initiatief hiervoor in aanmerking
kunnen komen? Meld u zich dan aan en onze
vrijwilligers komen u helpen om de klus te klaren.
Hans van den Berg
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Ideeën gezocht!
Vrijwilligers van Tata
Steel aan de slag in de
buurt
Heeft u een klus voor de
buurt waar onze vrijwilligers
bij kunnen helpen?
Lees meer

Techport
Technologieweek 2019
Van 7 tot en met 11 oktober
2019 vindt de eerste
Techport Technologieweek
plaats.
Lees meer

Tata Steel nu ook
actief op Facebook
We zijn vanaf nu naast
Twitter ook actief op
Facebook.
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Together we make the difference
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.
© 2019 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.

