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Welkom
Beste buurtbewoners,
Beste medewerkers,

Meldpunt

Naar goede gewoonte houden we jullie
graag op de hoogte van de gang van zaken
binnen ons bedrijf.

Bij Sus Campiniae houden wij steeds rekening met de bezorgdheden van onze
buurtbewoners en gaan we graag de interactie aan om te kijken waar en hoe
we ons bedrijf kunnen verbeteren. In dit kader hebben wij sinds begin 2018
een speciaal meldpunt actief. Dit is digitaal te bereiken via het e-mailadres
meldpunt@sus-campiniae.be en voortaan ook op het telefoonnummer
014 84 88 80.

Allereerst vestigen we graag opnieuw uw
aandacht op ons eigen meldpunt. Naast ons
digitaal meldpunt hebben we voortaan ook
een telefoonnummer waarop u meldingen kan
doorgeven. Hierover vindt u meer informatie in
het artikel hiernaast.
Verder willen we u op de hoogte houden
van de stand van zaken omtrent onze
Omgevingsvergunning. Deze werd namelijk
op 18 juli door de deputatie van de provincie
Antwerpen unaniem goedgekeurd. Intussen
is er een beroepsprocedure opgestart tegen
deze beslissing. Meer informatie verderop in
deze nieuwsbrief.
Tot slot willen we u warm maken om ons
te volgen op LinkedIn. In december lanceert
Noordvlees Group namelijk een gloednieuwe bedrijfspagina, waarop ook nieuws
van Sus Campiniae - als joint-venture
tussen Noordvlees Group en Groep
Vanden Avenne - zal gedeeld worden. Ook
via onze website blijven we u uiteraard op
de hoogte houden. Sinds kort zelfs in vijf
talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels en
Chinees!

In 2019 hebben we tot op heden zeven meldingen ontvangen. Deze gingen over
geurhinder. Zoals altijd namen we bij ontvangst van de meldingen meteen
contact op met de melder en begaven we ons waar mogelijk naar de plaats van
de waarneming om zo een gedetailleerd mogelijk beeld te vormen van de melding.
Deze aanpak stelt ons in staat om op een efficiënte manier te onderzoeken of de
oorzaak intern bij ons bedrijf ligt en, indien dit het geval is, de nodige maatregelen
te nemen om de hinder te verhelpen.
U kan ons steeds rechtstreeks contacteren via ons meldpunt indien u info wil
inwinnen, mogelijke hinder zou willen melden of andere suggesties heeft voor
ons bedrijf. Zoals aangegeven, stelt dit direct contact ons in staat om iedere
melding snel en grondig te behandelen en de oorzaak van eventuele hinder
op te sporen.
Met de bijkomende investeringen die wij aangekondigd hebben in het kader van
onze nieuwe Omgevingsvergunning, blijven wij inzetten op het verder terugdringen
van de impact van ons bedrijf op de nabije en ruime omgeving.

Veel leesplezier,
De directie van NV Sus Campiniae

Meldpunt en contactformulier website Sus Campiniae.
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Transparante communicatie
via LinkedIn en website
Transparante communicatie is sinds de opstart van ons bedrijf één van de
topprioriteiten van Sus Campiniae geweest. We zetten daarbij sterk in op
het delen van informatie via onze eigen kanalen. Naast deze nieuwsbrieven
zijn dat onze website en - heel binnenkort ook - de LinkedIn-pagina van de
Noordvlees Group.

LinkedIn
Als deel van onze visie om vanuit een
transparante bedrijfsvoering mensen actief te
informeren, lanceert Noordvlees Group deze maand
zijn eigen LinkedIn-pagina. Als joint-venture tussen
de Noordvlees Group en Groep Vanden Avenne zullen
we het nieuws over Sus Campiniae ook via deze
LinkedIn-pagina delen. Volg dus zeker de
bedrijfspagina Noordvlees Group op LinkedIn.
Nieuws over Sus Campiniae zal verschijnen
onder de hashtag #suscampiniae, maar ook
voor ander nieuws en nuttige weetjes
over de sector kan u hier steeds
een kijkje nemen.

Nieuwe Omgevingsvergunning
Wij zijn erg verheugd te kunnen meedelen dat Sus Campiniae op 18 juli 2019 een nieuwe Omgevingsvergunning heeft gekregen. De
deputatie van de provincie Antwerpen volgde hiervoor de gunstige adviezen van de verschillende onafhankelijke instanties en was
unaniem in zijn beslissing.

Historiek

Wat brengt de toekomst?

De nieuwe procedure kwam er nadat toenmalig minister van Omgeving
Joke Schauvliege - ondanks de uitsluitend positieve adviezen van de
onafhankelijke milieu-instanties - beslist had om onze eerder verkregen
vergunning niet bijkomend te motiveren. Na deze beslissing dienden
wij in februari 2019 een nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag in,
waarin wij heel wat bijkomende inspanningen aankondigden ter
waarde van 1 miljoen euro. Het gaat met name om: het plaatsen van
extra luchtwassers op de ventilatielucht van de stallen en een verdere
optimalisatie van de bestaande luchtwasser, het plaatsen van een
biofilter op de waterzuivering en de aanleg van een nieuwe toegangsweg,
inclusief groenbuffer tegen het kerkhof, voor de aanvoer van de
varkens.
Op 25 juni 2019 bracht de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) een gunstig advies uit ten aanzien van onze
Omgevingsvergunningsaanvraag. De deputatie van de provincie
Antwerpen volgde dit advies en kende ons unaniem een nieuwe
vergunning toe.

Wij zijn uiteraard erg tevreden met onze nieuwe Omgevingsvergunning.
Wij zijn er steeds van overtuigd geweest dat ons slachthuis thuishoort
op het industrieterrein in Oevel, dat bovendien zware chemische
bedrijven huisvest die gevaarlijke stoffen produceren, wat wij niet
doen. Met onze bijkomende investeringen willen wij de impact van
ons bedrijf nog verder terugdringen en ons maatschappelijk
draagvlak verder uitbreiden. Wij blijven ook op transparante
wijze communiceren met onze buurtbewoners, aan de hand van
onze regelmatige nieuwsbrieven, via onze website én binnenkort
ook via de LinkedIn pagina van de Noordvlees Group (zie hierboven).
Momenteel loopt er een beroepsprocedure tegen de toekenning van
onze nieuwe vergunning. Het is nu aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) om een advies te geven aan de nieuwe
Vlaamse minister van Omgeving, mevrouw Zuhal Demir. We kijken
alvast met vertrouwen de beslissing tegemoet.

Website
U zag misschien ook al dat
de website van Sus Campiniae in
een volledig nieuw jasje steekt.
Bovendien is deze moderne website
naast het Nederlands nu ook beschikbaar
in het Frans, Engels, Duits en zelfs
Chinees. Surf zeker eens naar
www.sus-campiniae.be.

Sus Campiniae in
VOKA Ondernemers
Het oktobernummer van het magazine ‘VOKA Ondernemers Mechelen - Kempen’
stond volledig in het teken van het thema duurzaamheid en milieu.
Sus Campiniae kon als Kempisch bedrijf in een dergelijk
nummer niet ontbreken. Chief Quality Safety
Environment Officer Carlo van der Mast legt
in het magazine uit hoe Sus Campiniae
op een duurzame manier kwalitatief
varkensvlees produceert met aandacht
voor mens, dier en milieu. Daarmee
illustreert hij het voortdurend streven van Sus
Campiniae om een voorloper in de sector te
zijn inzake duurzaam ondernemen.

Kamer van
Koophandel
Kempen

www.sus-campiniae.be
www.noordvlees-group.be
#suscampiniae

Tewerkstelling & jobs

Bdrf zkt m v
Momenteel stellen we bij Sus Campiniae meer dan 150 mensen tewerk. We
zijn steeds op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Op dit ogenblik
zoeken we een

‘Meewerkend Verantwoordelijke Productie’.

Als verantwoordelijke volg je het slachtproces op en sta je in voor de
slachtkwaliteit. Het is belangrijk dat je onder druk kan werken en geen
9 to 5 mentaliteit hebt. Ben je daarbovenop perfect Nederlandstalig en
beschik je over je eigen vervoer? Stuur dan zeker je CV en motivatiebrief
naar jobs@sus-campiniae.be.

Intern zorgen wij voor opleidingen waarbij wij de kans bieden aan medewekers om
de kneepjes van het vak te leren. Bovendien zorgen onze opleidingen en jaarlijkse
bijscholingen ervoor dat onze medewerkers steeds nauwgezet, hygiënisch en conform
de voedselveiligheidsvoorschriften en met oog voor dierenwelzijn werken.

Distributie NV Sus Campiniae nieuwsbrief en contact
De nieuwsbrief van NV Sus Campiniae wil u informeren
over het reilen en zeilen in ons slachthuis.
Neem ook zeker een kijkje op onze website, waar u op
elk moment alle nodige informatie over ons bedrijf kan
terugvinden: www.sus-campiniae.be.
Tot slot, herhalen wij graag dat u ook steeds terecht
kan op ons meldpunt (meldpunt@sus-campiniae.be
en 014 84 88 80) indien u info wil inwinnen, mogelijke
hinder zou willen melden of andere suggesties heeft
voor ons bedrijf.

V.U. Dirk Nelen (CEO Noordvlees Van Gool), Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout – Dany Cornelis (CFO Vanden Avenne), Oostrozebeeksestraat 160, 8710 Ooigem

Voor een overzicht van de meest recente vacatures, verwijzen we u graag door naar de
rubriek ‘Jobs’ op onze website www.sus-campiniae.be.

