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Welkom
Beste buurtbewoners,
Beste medewerkers,
Er zijn weer zes maanden voorbij sinds
onze laatste nieuwsbrief, en dat betekent
dat het tijd is voor een nieuwe update van
ons bedrijf.
We hebben in oktober met spijt in ons hart
afscheid moeten nemen van onze milieuadviseur Marc De Pauw. We schreven op
pagina 2 een woordje ter zijn gedachtenis.
We vestigen in deze editie graag opnieuw uw
aandacht op ons eigen meldpunt. Hierover
vindt u meer informatie in het artikel hiernaast.
Binnenin deze editie vinden jullie een
overzicht van de maatregelen die sinds
maart van kracht zijn om als bedrijf op
een verantwoorde manier te blijven draaien
tijdens deze moeilijke tijden. Verder geven
we jullie graag een stand van zaken van
onze eerder aangekondigde investeringen
in het kader van onze vergunning. Ook op
vlak van dierenwelzijn staan we niet stil.
Sinds eind oktober krijgen we de extra
controleteams van Ben Weyts elke dag
over de vloer. Meer info hierover vinden
jullie op pagina 3.

Meldpunt
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 op het telefoonnummer 014 84 88 80.
Sinds de vorige nieuwsbrief in juni 2020, hebben wij opnieuw geen meldingen
ontvangen. Toch blijven wij proactief inzetten op het verder terugdringen van
de impact van ons bedrijf op de nabije en ruime omgeving. Zo voerden wij
reeds een paar bijkomende investeringen uit in het kader van onze nieuwe
Omgevingsvergunning.
Is er toch iets dat u wilt melden? Gebruik dan zeker ons meldpunt, dit direct
contact stelt ons in staat om iedere melding snel en grondig te behandelen en
de oorzaak van eventuele hinder op te sporen.

Tot slot lichten we u graag in over enkele
openstaande vacatures binnen ons bedrijf.
Nog op zoek naar een job? Neem dan
snel een kijkje op de achterzijde van deze
nieuwsbrief voor meer informatie.
Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen
gewenst,
De directie van NV Sus Campiniae

Meldpunt en contactformulier website Sus Campiniae.

in memoriam

Overlijden
Marc De Pauw
Op 18 oktober hebben we met veel pijn in het hart afscheid moeten nemen
van Marc De Pauw. Marc was een milieupionier. Hij was niet alleen
Vlaanderens eerste milieuambtenaar, hij lag ook aan de basis van verschillende
baanbrekende milieuprojecten, was eind jaren ‘80 één van de éérste
milieuconsultants in ons land en werd later dé eerste milieutrendwatcher.
Marcs pad kruiste het pad van ons zusterbedrijf Noordvlees in Kalmthout
al 3 decennia geleden. Als beloftevolle milieuconsultant hielp hij toen bij de
aartsmoeilijke overschakeling van de ARAB- naar de VLAREM-wetgeving.
Ook daarna bleef hij hen met raad en daad bijstaan.
Ook in Sus Campiniae speelde Marc een cruciale rol. Hij lag mee aan de
basis van de oprichting van ons bedrijf en is steeds een trouwe raadgever
geweest om ons bedrijf volledig conform de geldende milieuwetgeving en
met de meest moderne milieutechnieken te bouwen.

Investeringen

Marcs heengaan laat een grote leegte achter.

In de nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag die wij in februari 2019 indienden, hebben wij enkele bijkomende investeringen opgenomen
met name in de disciplines lucht en mobiliteit van het MER. We geven u hier graag een update van de stand van zaken van deze investeringen.

We zullen hem bij Sus Campiniae steeds blijven herinneren als een man die
zijn gelijke niet kende en terecht trots was als een pauw op alles wat hij
bereikt had. En wij zijn ook trots als een pauw op hem!
Onze gedachten gaan in deze moeilijke periode uit naar Marcs familie en
vrienden.

foto boven: luchtwasser aan de stallen
foto rechts: biofilter

Geur
Wij begrijpen dat het geureffect één van de voornaamste bezorgdheden is van de buurtbewoners. Na uitgebreid onderzoek en overleg met
een erkend deskundige inzake geur (zie ook onze vorige editie van de nieuwsbrief), besloten wij bijkomende investeringen te doen om de
geurimpact op de omgeving nog verder terug te dringen.
Zo kondigden we eerder de plaatsing aan van extra luchtwassers aan de stallen en een biofilter op de waterzuivering. De biofilter werd
intussen reeds geplaatst en draait op volle toeren, en ook de extra luchtwassers werden geïnstalleerd aan de stallen. Samen moeten deze
installaties de geurimpact tot een minimum reduceren.

Het feit dat wij de laatste twaalf maanden geen meldingen ontvingen over negatieve geureffecten doet ons ook geloven dat deze
bijkomende investeringen de beoogde impact hebben.

Aanleg van nieuwe toegangsweg voor de aanvoer van varkens
Naast de uitgevoerde geurinvesteringen is eveneens een extra mobiliteitsinvestering voorzien in de nieuwe vergunning. De aanvoer van
varkens naar ons bedrijf zal in de toekomst niet meer verlopen via het Boerenhof. Wij plannen een nieuwe toegangsweg aan te leggen,
parallel aan het Boerenhof en met een rechtstreekse aansluiting op de Nijverheidsstraat. Deze toegangsweg zal bovendien met een groenbuffer afgeschermd worden. Omdat we begrijpen dat geur echter de voornaamste bezorgdheid is van onze buurtbewoners, hebben we de
voorbije maanden voorrang gegeven aan de meer uitgebreide investeringen gerelateerd aan geur bijkomend op de eerder ondernomen
geurgerelateerde investeringen. De mobiliteitsinvestering, die voornamelijk een visuele impact zal hebben, zullen we later voorzien. Hiervoor
blijven we intussen voorlopig nog in afwachting van de beroepsprocedure die werd ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Sus Campiniae tegen Corona
Zoals jullie reeds weten van de vorige nieuwsbrief, nam Sus Campiniae bij het begin van de gezonheidscrisis een reeks
strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo rolden we een uitgebreide hygiënecampagne
uit, worden alle niet-essentiële bijeenkomsten via videoconferentie georganiseerd en werkt al ons adminstratief personeel
van thuis. Bovenop onze reeds aanwezige dispensers voor handontsmetting en handwasgelegenheden, bestelden we
extra ontsmettende handgels en worden alle contactpunten tussentijds extra gereinigd. Mondmaskers zijn vanzelfsprekend
verplicht op plaatsen waar 1,5 meter afstand niet altijd gegarandeerd kan worden.
Deze maatregelen zijn natuurlijk nog steeds van kracht en worden nog steeds streng opgevolgd. We hopen samen
met jullie dat we snel weer naar een ‘normale’ situatie kunnen evolueren.

Dierenwelzijn
Wij dragen dierenwelzijn van oudsher hoog in het vaandel. Daarom zijn er op dit moment 5 Animal Welfare Officers die elke dag instaan
voor het dierenwelzijn binnen ons slachthuis. Naast onze interne controles, wordt het welzijn van de dieren sinds vele jaren ook voortdurend
extern gemonitord door inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) én zijn er onaangekondigde inspecties van de dienst Dierenwelzijn.
Hierbovenop besloot Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in 2019 extra controleteams op te richten die elke dag controleinspecties uitvoeren bij alle slachthuizen in België. Deze extra controles worden sinds eind oktober elke dag bij ons ontvangen. Als grote
voorstanders van een correcte diervriendelijke omgeving worden ook deze inspecteurs met open armen verwelkomd.

Tewerkstelling & jobs

Bdrf zkt m v
Momenteel stellen wij bij Sus Campiniae meer dan 100 mensen tewerk.
We zijn echter steeds op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers.
Op dit ogenblik zoeken we een

‘Verantwoordelijke Onreine Zone’
een ‘Polyvalente Technieker’
en een ‘Kwaliteitsmanager’
Intern zorgen wij voor opleidingen waarbij wij de kans bieden aan
medewerkers 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.
Voel je je geroepen? Stuur dan zeker je CV en motivatiebrief naar
jobs@sus-campiniae.be.

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), Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout.

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

