
Deze informatiebrief, voor omwonenden van Rendac Son, 
informeert u over extra maatregelen tegen geuroverlast

LET OP: Aanmeldingsdatum 
informatiebijeenkomst is 
verlengd tot 9 december!

RENDAC: DUURZAME PRODUCTIE VAN GRONDSTOFFEN EN BIO-ENERGIE 

INFORMATIEBRIEF

Beste omwonende(n), 

Rendac, gevestigd aan de Kanaaldijk-Noord in Son, verwerkt dierlijk restmateriaal en kadavers tot nuttige grond-
stoffen en bio-energie. Op deze manier dragen wij bij aan het voorkómen van dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s 
in Nederland. Daarnaast gebruiken wij onze eindproducten voor de productie van groene energie en duurzame 
biobrandstoffen. Wij hechten belang aan een goede leefomgeving en een goede relatie met omwonenden. Wij willen 
u graag informeren over ons maatschappelijk verantwoord ondernemen, de situatie met betrekking tot geurhinder 
en de maatregelen die wij daarvoor treffen. Met deze informatiebrief geven wij u graag meer inzicht in wie wij zijn en 
wat wij doen. 

Informatiebijeenkomsten
Wij organiseren op 2, 4 en 9 december informatiebijeenkomsten in Son en in de wijken Blixembosch en Achtse Barrier 
in Eindhoven. Om u te informeren over wie wij zijn, wat wij doen en wat de situatie is met betrekking tot geurhinder, 
bent u op één van deze bijeenkomsten welkom. U kunt voor uw vragen terecht bij een van onze medewerkers. 
Tussen 18:30 en 21:00 kunt u binnenlopen. 

Wij willen graag weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen rekenen. Om u meer kans te geven aanwezig te zijn, 
vragen wij u zich vóór 9 december 2019 aan te melden voor een informatiebijeenkomst. Geef hierbij aan met hoeveel 
personen u komt. U kunt zich aanmelden via het e -mailadres: rendac-aanmeldingen@outlook.com. 

Locatie Adres Datum Tijd

Son, Sportcafé Expreszo Rooijseweg 3, 5691 PA Son 2 december 18:30 – 21:00 

Blixembosch, Blixems Ouverture 2, 5629 PV Eindhoven 4 december 18:30 – 21:00

Achtse Barrier, De Mortel Savoiepad 14, 5627 DX Eindhoven 9 december 18:30 – 21:00

Meer informatie over Rendac en onze maatschappelijke betrokkenheid 
leest u op ons nieuwe informatieplatform www.rendac-omgeving.nl 
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