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Hallo Bezoeker,
In de maandelijkse nieuwsbrief van Stichting Parkmanagement Laarbeek brengen we nieuws dat
voor u als ondernemer op de Laarbeekse bedrijventerreinen van belang kan zijn. Heeft u
relevant nieuws voor onze nieuwsbrief? Laat het weten via info@parkmanagementlaarbeek.nl.

KVO hercertificering
Ondanks een grote respons hebben we nog niet het benodigde aantal ingevulde
enquêtes bereikt om aan de eis van het keurmerk te voldoen. Namens de werkgroep
KVO vragen wij u hooguit 10 minuten van uw tijd om de enquête alsnog in te vullen.
Wanneer u deze reeds heeft ingevuld hoeft u dit uiteraard niet nogmaals te doen.
Stichting Parkmanagement Laarbeek, de gemeente, politie en brandweer willen blijven
samenwerken om uw bedrijventerrein "schoon, heel en veilig" te krijgen / te houden. Door
middel van deze samenwerking kan uw bedrijventerrein in het bezit blijven van het Keurmerk
Veilig Ondernemen. Uw mening over het bedrijventerrein is van groot belang. Bovendien kunt u
profiteren van 10 % korting op uw brandverzekering.
De gegevens van de enquête worden vertrouwelijk behandeld en alleen totaalcijfers zullen
worden weergegeven.
Wij rekenen op uw medewerking!

Vul enquête in via onderstaande link

https://mkbnl.socratos.net/direct/laarbeek1

Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl
Laarbeek heeft diverse bedrijventerreinen met ieder hun eigen kenmerken. Voor u als
ondernemer is het van belang om optimaal te kunnen ondernemen. Verschillende voorzieningen
zijn cruciaal voor een goede bedrijfsvoering. Onder andere infrastructuur (bovengronds en
ondergronds),
veiligheid
en
parkmanagement
zijn
onontbeerlijk.
Via
laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl zijn alle voorzieningen per terrein inzichtelijk. Zo kunt u zien dat
er op de bedrijventerreinen Bemmer, Beekerheide en Beekseweg-Zuid (Stater) glasvezel
aanwezig is waarop alle ondernemers, gevestigd op deze terreinen, een (zakelijke) aansluiting
kunnen realiseren. Parkmanagement is op alle bedrijventerreinen actief en zet zich in voor
collectieve activiteiten zoals camerabeveiliging.
Wilt u weten welke voorzieningen uw bedrijventerrein heeft en welke panden/bouwkavels op
dit moment beschikbaar zijn? Laarbeek.mijnbedrijfslocatie
Wilt u een object aanbieden of bent u op zoek naar een geschikte locatie? Laat het ons weten en
wij brengen het onder de aandacht! contact zoeken
Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van actueel aanbod!
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Acht Laarbeekse bedrijven bij Zonnig helmond
Het project Zonnig Helmond is gericht op het realiseren van grootschalige duurzame
energieopwekking via zonnepanelen op bedrijfsdaken. In het kader van dit project stellen lokale
ondernemers hun dak beschikbaar aan Zonnig Helmond, waarna beoordeeld wordt of het dak
geschikt is (daksterkte, schaduw, aanwezigheid asbest e.d.). Bedrijven uit Laarbeek kunnen
meedoen door samenwerking in dit project tussen Stichting Bedrijventerreinen Helmond en
Stichting Parkmanagement Laarbeek.
Inmiddels is voor 8 bedrijven uit Laarbeek ingeschreven op de landelijke SDE-subsidie.
Zonnepanelen op uw bedrijfsdak via Zonnig Helmond biedt voor ondernemers veel voordelen.
Bekijk hier de voordelen. Bent u geinteresseerd en wilt u meer informatie? Neem dan contact
op via info@parkmanagementlaarbeek.nl

Nieuws vanuit de gemeente Laarbeek
(Her-) inrichting Vonderweg
Voor 2018 staat de (her-) inrichting van Vonderweg op de planning. Ter voorbereiding hierop
heeft er op 3 oktober een werksessie plaatsgevonden. Tijdens deze werksessie zijn diverse
ontwerpschetsen van MTD Landschapsarchitecten gepresenteerd en heeft een afvaardiging van
Parkmanagement en een aantal ondernemers uit het westelijke gedeelte van Vonderweg hun
feedback kunnen geven op deze ontwerpschetsen. Op dit moment wordt de feedback door MTD
Landschapsarchitecten verwerkt en worden de ontwerpschetsen aangepast. Afgesproken is dat
Parkmanagement en de betreffende ondernemers bij het ontwerpproces betrokken blijven.
College op bezoek bij Conpak en Creations of Leijten
Het college hecht grote waarde aan het bedrijfsleven in Laarbeek. Om op de hoogte te blijven
van wat er speelt en welke ontwikkelingen er zijn, gaat het college regelmatig op werkbezoek bij
Laarbeekse bedrijven. Onlangs heeft het college een bezoek gebracht aan de bedrijven Conpak
en Creations of Leijten, beide gevestigd aan Wilhelminaweg in Beek en Donk en eigendom van
Cas Hoetelmans. “Vernieuwende technieken en duurzaam materiaalgebruik leiden tot
verrassende resultaten. Mooi om te zien dat deze producten in Laarbeek gemaakt worden”, zegt
wethouder Tonny Meulensteen. Conpak verzorgt onder andere het stikken, bekleden en
monteren van Janssen- Fritsen Olympische gym- en turntoestellen. Wethouder Greet Buter:
“Conpak is een goed voorbeeld dat laat zien dat het voor ondernemers loont om ook mensen die
het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt in dienst te nemen”. Creations of Leijten richt zich als
enige bedrijf in Nederland en ver daarbuiten op het op grote schaal ontwerpen, produceren en
verkopen van trouwjurken en avondkleding.

Volg ons op

www.ParkmanagementLaarbeek.nl

