Milieuverklaring De Lilse Bergen
Op het domein De Lilse Bergen vinden we het belangrijk om
een optimale uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten te
combineren met een minimale belasting voor het milieu en
een goede zorg voor de ons omgevende natuur.
De
beheersing van de milieubelasting en het beperken van de
milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van
het management als van iedere medewerker van de
vzw De Lilse Bergen.
Het beleid van De Lilse Bergen is om:



Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de
gasten.
De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt
beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers,
gasten, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.

Om dit beleid te realiseren, neemt De Lilse Bergen de volgende regels in acht:







Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële
aangelegenheden aan de orde zijn.
Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
Investeringen uitvoeren en huisregels opstellen die leiden tot besparingen in
het energie- en waterverbruik, een vermindering en betere selectie van het
geproduceerde afval, een beperking van de nadelige invloed op de lucht, het
water en de bodem en een harmonisering van onze activiteiten met de ons
omgevende natuur.
De vooruitgang op het gebied van milieu opvolgen door middel van een
metingprogramma.
Opleiden en scholen van elke medewerker, hen verantwoordelijk stellen voor
het nakomen van het beleid en de medewerkers in staat stellen
belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de weg
te ruimen.

Bij De Lilse Bergen leveren we inspanningen om het u als klant zo aangenaam
mogelijk te maken. Milieuzorg maakt deel uit van die service. Suggesties voor
verdere verbetering zijn zeker welkom en klachten over milieuaspecten in onze
bedrijfsvoering kan u steeds doorgeven aan de beheerder.
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