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Welkom

Goedkeuring MVA

Beste medewerker,
Beste buurtbewoner,

De voorbije jaren boekten we heel wat vooruitgang en realiseerden
we een mooie groei in onze bedrijfsactiviteiten. Een groei waar we,
gezien de economisch uitdagende context trots op zijn. Momenteel
stellen wij in onze organisatie toch meer dan 250 mensen tewerk,
waarvan ongeveer 130 in Achterbroek. Om deze ontwikkelingen
te verankeren in de lopende milieuvergunning, dienden wij op 29
september 2014 een milieuvergunningsaanvraag in bij de Provincie
Antwerpen. In het kader hiervan werd, voorafgaand aan deze aanvraag, een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt door externe
milieudeskundigen in overleg met diverse overheidsinstanties. Dit
rapport geeft een concreet beeld van de mogelijke effecten van
onze activiteiten op de omgeving. Dit MER werd toegevoegd aan
de milieuvergunningsaanvraag. Bovendien werden de
bevindingen van de buurtbewoners, geuit tijdens
het openbaar onderzoek, meegenomen door de
adviesverlenende overheidsinstanties bij de overwegingen.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht delen we via
onze nieuwsbrief naar goede gewoonte graag nog een
aantal nieuwtjes mee. Zo zijn ook jullie op de hoogte
van de nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf.
Een eerste belangrijk nieuwtje is de goedkeuring van
onze milieuvergunningsaanvraag op 12 maart 2015.
In deze nieuwsbrief geven we jullie graag een duidelijk
zicht op de concrete inhoud van de beslissing. Wij
hebben ook rekening gehouden met de bezorgdheden
die jullie tijdens het openbaar onderzoek hebben
geformuleerd. Stap voor stap willen we dan ook de
verschillende punten overlopen en duidelijk maken
welke stappen we zullen ondernemen om tegemoet
te komen aan jullie geuite bezorgdheden.
Daarnaast gaan we in deze nieuwsbrief dieper in op
de heraanleg van het Heiken en de stand van zaken.
Wisten jullie al dat er een parking komt in het Heiken
voor de buurtbewoners? Enkele beelden vinden jullie
verderop in deze nieuwsbrief!
Noordvlees Van Gool was aanwezig op een jobbeurs in
Wuustwezel, ook daar geven we jullie graag een kort
verslag over.
Kijken jullie al uit naar een (hopelijk) warme zomer?
In deze nieuwsbrief vinden jullie de openingsuren van
de vleeshal. Zo weten jullie wanneer jullie kunnen
langskomen voor een lekker stukje barbecuevlees.
Veel leesplezier en we wensen jullie alvast een mooie
zomer!
De directie van Noordvlees Van Gool
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Op 12 maart 2015 heeft de Antwerpse Deputatie de
milieuvergunningsaanvraag unaniem goedgekeurd na
het unanieme gunstige advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC). Op 7 april 2015 werd de
vergunning betekend. In deze milieuvergunningsaanvraag wordt
de huidige, bestaande situatie verankerd. Concreet betekent dit dat onze
huidige slachtcapaciteit officieel wordt vastgelegd.
Onze milieuvergunning houdt ook enkele concrete bijzondere voorwaarden in.
Wij streven ernaar om aan deze bijzondere voorwaarden te werken, aangezien
wij het comfort en de leefbaarheid van onze buurt hoog in het vaandel dragen.
Op de volgende pagina vinden jullie een overzicht van de meest belangrijke
bijzondere voorwaarden.

Gebruik van grondwater
en lozen van afvalwater

Aan- en afvoer
van varkens
De aanvoer van varkens is mogelijk tussen 4u
en 20u. Het aanleveren vanaf 4u is noodzakelijk om tijdig
klaar te zijn met het productieproces zodat de verdeling
van het vlees beantwoordt aan de voorschriften en eisen
inzake dierenwelzijn en voedselveiligheid. Wij zullen de
aanvoertijden registreren en de nodige afspraken
maken met onze leveranciers indien wij merken dat
chauffeurs systematisch te vroeg komen. Indien er door
omstandigheden toch veewagens te vroeg toekomen,
zullen wij onze poorten openstellen zodat de veewagens
niet op straat moeten wachten en jullie bijgevolg
niet gehinderd worden.

De groei in onze activiteiten over de jaren heen bracht een uitbreiding van
de slachtcapaciteit met zich mee. De strenge hygiëneregels verplichten ons
om veel water te gebruiken, waardoor we door de jaren heen standaard meer
grondwater gebruiken. Desondanks gebruiken we slechts 108 liter per varken,
terwijl internationale studies over 180 liter per varken spreken. Bovendien blijkt
uit onze eigen studies dat het oppompen van grondwater gebeurt met alle
respect voor de verschillende milieuaspecten. Ons slachtproces heeft dan
ook geen enkel nadelig effect op de grondwatervoorziening. Het is om
die reden dat het nieuwe maximum debiet in de nieuwe milieuvergunning werd
verankerd en vastgelegd.
Meer gebruik van water betekent dus ook meer afvalwater. Ook hier werd
aangetoond dat het huidige geloosde debiet noch kwalitatief noch
kwantitatief een nadelig effect heeft op de ontvangende waterloop,
de kleine Aa. Ook daarom werd het nieuwe maximum debiet van lozing
verankerd in de nieuwe vergunning. Om ons afvalwater te zuiveren, gebruiken
wij een biologische waterzuiveringsinstallatie, waarbij het water gezuiverd
wordt door bacteriën. Onze technische dienst volgt de werking van deze
installatie continu op en meet systematisch de kwaliteit en kwantiteit van het
geloosde afvalwater. Recente metingen tonen trouwens aan dat alle opgelegde
normen vlekkeloos gehaald worden ondanks de strengere eisen van de
milieuvergunning.
Daarnaast hebben wij reeds sinds 2009 een contract met Aquafin
om, indien nodig, steeds over te kunnen schakelen op hun riolering. In
de bijzondere voorwaarden wordt gevraagd dit contract te
actualiseren. Hiervoor zijn de eerste stappen reeds
genomen.
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Slachtcapaciteit
Per jaar zal Noordvlees Van Gool
maximaal 138.000 ton levend gewicht
slachten en per dag maximaal 516 ton
karkasgewicht. Deze slachtcapaciteit
hanteren wij nu al, de nieuwe milieuvergunning brengt dus geen uitbreiding met
zich mee. De huidige, reëele situatie
wordt verankerd in de goedgekeurde
milieuvergunning.

Geur & geluid
Geur is zowel voor jullie als voor ons een belangrijk aandachtspunt. De nieuwe milieuvergunning houdt enkele concrete bijzondere
voorwaarden in die wij zullen implementeren om de geuremissie zoveel
mogelijk te beperken. Zo zijn wij bezig met het opstellen van een
geurreductieplan. In dit geurreductieplan werken wij verder met de
bevindingen uit het MER, samen met jullie bevindingen. In het kader van dit
plan hebben wij de voorbije maanden in eerste instantie verschillende metingen laten
uitvoeren door het VITO, hét Belgische referentielabo inzake o.a. geurmetingen.
Tevens hebben wij verschillende geurbehandelingstechnieken getest en telkens laten beoordelen door het VITO. De nieuwe milieuvergunning geeft
ons een jaar om dit plan uit te werken. Ondertussen doen wij een dagelijkse
controle van onze actieve koolfilter, die een deel van de lucht zuivert, en de
waterzuiveringsinstallatie. Ook inzake de ophaling van ons dierlijk afval leggen
wij strenge maatregelen op aan onze externe ophalers.
Zoals we voor geur bezig zijn met het opstellen van een geurreductieplan, zijn we
dezelfde oefening aan het doen voor de geluidsimpact met een saneringsplan. We gaan ook hier verder op de eerdere bevindingen en metingen uit
het MER. Op basis van de resultaten worden er concrete maatregelen
genomen om te voldoen aan de voorwaarden. Het jaar dat we hiervoor
krijgen, kunnen we gebruiken om de beste technieken te onderzoeken
en te realiseren. Zowel inzake geur als inzake geluid zullen er
3 maanden na realisatie van de plannen nieuwe
metingen worden uitgevoerd.

Transport
Inzake transport zullen wij enkele concrete afspraken
maken met onze chauffeurs om overlast zoveel mogelijk te
voorkomen. Onze bestaande instructies voor alle chauffeurs,
transporteurs en ophalers werden aangepast. Zo zullen wij
hen vragen om hun motoren uit te schakelen wanneer
ze hun vracht aan het lossen zijn, en een maximale snelheid
van 30 km/u te respecteren in het Heiken en de
Bloemstraat. Tevens vragen wij hen respect te hebben
voor de buurt, zowel wanneer zij door de straten rijden als
wanneer zij zich op onze site bevinden. Geluidshinder door
bv. radio’s, luide stemmen, … moet worden vermeden.
Ook nu weer vertalen wij deze instructies in 10 talen.
Wij willen zeker zijn dat elke chauffeur deze
instructies krijgt, maar ook begrijpt.
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Noordvlees
Van Gool op
de jobbeurs
in Wuustwezel
Noordvlees Van Gool is altijd op zoek naar
nieuwe en gemotiveerde werkkrachten
en was daarom aanwezig op de jobbeurs
indWuustwezel. Op 29 april 2015 werd de
sporthal van Wuustwezel omgebouwd
tot een heuse jobbeurs, waar een
veertigtal bedrijven hun vacatures
voorstelden. De jobbeurs was een
initiatief van de gemeenten Essen,
Kalmthout en Wuustwezel. Sollicitanten
konden ter plaatse rechtstreeks
solliciteren of meer informatie krijgen
over onze vacatures.
Maureen Heeren van Noordvlees Van
Gool licht toe : ”We kunnen zeker
spreken van een succes, maar liefst
58 sollicitanten zijn langsgeweest! Een
mooie opkomst, waar we zeker blij mee
zijn. De kandidaten kwamen voor allerlei verschillende functies solliciteren:
receptioniste,
verantwoordelijke
vleeshal, commercieel bediende,
slachthuisarbeider en personeel voor de
laadkade. Ondertussen zijn er zelfs al
twee vacatures ingevuld dankzij de jobbeurs. Wij doen elk jaar mee met de
jobbeurs en telkens is het een succes. Wij
vinden het belangrijk om als Kalmthouts
bedrijf hierop aanwezig te zijn, zo ontmoeten we geïnteresseerden en kunnen
we ook persoonlijk ons bedrijf en functies
toelichten.”
Indien ook u interesse heeft in één van
de functies, mag u ons altijd contacteren
via personeelsdienst@van-gool.be.

V.U. Dirk Nelen (CEO Noordvlees Van Gool), Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout

Heraanleg van
het Heiken
Zoals vermeld werd in de nieuwsbrief van december, lieten we een mobiliteitsstudie opstellen voor het Heiken door het
externe onderzoeksbureau MINT, in het kader van de MER-procedure voorafgaand aan de milieuvergunningsaanvraag.
De studie kwam er na meldingen van buurtbewoners inzake moeilijkheden bij enerzijds het kruisen van twee
(vracht)wagens en anderzijds de te krappe passage voor fietsers en voetgangers als er een vrachtwagen op de baan rijdt.
We houden jullie dan ook graag op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. De studie uit het MER, waarin ook meteen
voorstellen voor het ontwerp verwerkt waren, heeft als basis
gediend voor de studiegroep Omgeving voor het uitwerken
van een definitief ontwerp. Dit alles in overleg met de gemeente.
Dit voorstel houdt in dat er naast de rijweg aan de ene kant een
onverharde berm zou komen en langs de andere kant een breed
fiets- en voetpad. De aangepaste breedte van het fiets- en voetpad
verhoogt het comfort gevoelig. Het is volledige gescheiden van de
weg, waardoor noch fietsers noch voetgangers tussen de vrachtwagens moeten lopen of rijden.

Na goedkeuring van de gemeente, dienen we de stedenbouwkundige
vergunning in en stellen we een aannemer aan die zal instaan voor
het goede verloop van de heraanleg. Van zodra wij hierover meer
weten qua timing, zullen wij hierover communiceren. We kunnen
wel garanderen dat er hard aan gewerkt wordt om dit op korte
termijn te realiseren.
Naar aanleiding van dit plan zullen enkele bewoners echter de
parkingplaats voor hun deur verliezen, namelijk bewoners aan
de kant van het bedrijf. Daarom hebben we intussen alvast een
nieuwe parking voorzien als oplossing voor deze
bewoners.

Uurregeling Vleeshal
tijdens de zomerperiode
Onze vleeshal is tijdens juli en augustus open. Zoals
gewoonlijk dus elke dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens
tussen 9u en 12u en tussen 13u en 18u. Op donderdag zijn wij
enkel in de voormiddag open van 9u tot 12u en op zaterdag
doorlopend van 9u tot 16u. Aarzel niet om op voorhand te
bestellen zodat u niet hoeft te wachten wanneer u langskomt.
Bestellen kan telefonisch (03 666 30 00), maar ook per e-mail
(vleeshal@van-gool.be). Laat u tijdens de zomermaanden
verleiden door onze heerlijke BBQ-pakketten en bekijk ons
ruim assortiment www.vleeshal-van-gool.be

Distributie Noordvlees Van Gool nieuwsbrief en contact
De Noordvlees Van Gool nieuwsbrief zal worden verdeeld in de buurt van
onze vestiging in Kalmthout en aan onze medewerkers. Deze regeling
verandert echter niets aan onze ‘open deur’. U kunt steeds bij ons terecht
met al uw vragen, opmerkingen of suggesties.
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