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Rondomstaal
Doorpakken op onze ambities voor een schone
leefomgeving
Als manager omgeving & overlast werk ik, Bram Nugteren,
dagelijks aan het realiseren van de Roadmap Plus, de diverse
maatregelen die hieronder vallen, en de beloofde afnames in de
uitstoot van stof, PAK-stoffen, geur en geluid. Een uitdagende
klus waarvoor ik ga. De kennis en ervaring van mijn vorige
functies, waaronder bedrijfschef van de Hoogovens, neem ik
daarin mee om te zorgen dat we de impact van onze
bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving blijvend verminderen.
Met 2021 vers achter ons kunnen we de balans opmaken en
stellen dat afgelopen jaar in veel opzichten turbulent was,
ook voor Tata Steel. Het zal niemand ontgaan zijn dat we als
organisatie veelvuldig in het nieuws geweest zijn. Zorgen
vanuit de samenleving over de uitstoot van Tata Steel zijn
het afgelopen jaar uitvoerig besproken. Die zorgen begrijpen
wij, en we doen er daarom alles aan om versneld op weg te
gaan naar een betere leefomgeving.
Staal maken is vervlochten met de IJmond, maar dat is
alleen mogelijk als het op een verantwoorde en duurzame
manier kan. Dit is de realiteit waar wij elke dag keihard voor
werken.
Lees hier de blog van onze manager omgeving & overlast
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Tata Steel Chess
Tournament 2022 van start
Vrijdag 14 januari werd het Tata
Steel Chess Tournament 2022
officieel geopend en vond de
loting van het toernooi plaats.
Zaterdag 15 januari speelden de
28 Grootmeesters hun eerste
ronde in de coronaproof
speelzaal in de Moriaan in Wijk
aan Zee. In totaal spelen de
schakers 13 rondes. Het toernooi
is online te volgen.

Lees meer

Online Jeugd
Schaaksimultaan
19 januari
Ook dit jaar kunnen leerlingen
van de basisschool het weer
opnemen tegen vier bekende
schakers tijdens de Online Jeugd
Simultaanwedstrijd.
Op woensdagmiddag 19 januari
gaan Hans Böhm, Anne Haast,
Stefan Kuipers en Jop Delemarre
de uitdaging aan om met zoveel
mogelijk kinderen tegelijk te
schaken. Schrijf nu in, deelname
is gratis!
Lees meer

Together we make the difference

Online Chess Festival
22 & 23 januari
Dit jaar vieren we alweer de
84ste editie van het Tata Steel
Chess Tournament. Het toernooi
gaat niet voorbij zonder het Tata
Steel Chess Festival.
Dit jaar vindt het festival online
plaats op zaterdag 22 en zondag
23 januari, een leuk
evenement vol activiteiten voor
jong en oud!
Deelname is gratis en van te
voren aanmelden is niet nodig.

Lees meer

Volg
ons

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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