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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. Deze maand
onder andere aandacht voor het Ondernemersfonds, Brainport Development en uiteraard nieuws
van Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl. Heeft u relevant nieuws voor onze nieuwsbrief? Laat het
weten via info@parkmanagementlaarbeek.nl.

Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl
Steeds meer ondernemers maken gebruik van de site. Ook voor tips over bijvoorbeeld
drugspreventie in verhuurpanden kunt u de website raadplegen.
Deze vraag en antwoord pagina wordt continu geactualiseerd. Heeft u vragen rondom
huisvesting waarop u het antwoord niet kunt vinden? Laat het ons weten.
Het actuele aanbod op de bedrijventerreinen in Laarbeek helder in beeld. Wilt u een object
aanbieden of bent u op zoek naar een geschikte locatie? Laat het ons weten.
Op korte termijn wordt een ‘tool’ voor vacatures toegevoegd.
Heeft u op dit moment een vacature openstaan? Laat het ons weten.
Heeft u andere ideeën, opinfo@parkmanagementlaarbeek.nl
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Ondernemersfonds Laarbeek
Op donderdagmiddag 23 februari jl. is met ferme pennenstreken, bij notaris van Thiel, stichting
Ondernemersfonds Laarbeek een feit geworden. De heren Maarten Rooijakkers namens ZLTO
(voorzitter), Joop Spek namens het Centramanagement (secretaris) en Frank van Asten namens
het Parkmanagement (penningmeester), hebben getekend voor het dagelijks bestuur van
Ondernemersfonds Laarbeek.
Met dit fonds wordt het georganiseerde ondernemerschap in Laarbeek in staat gesteld om
collectieve zaken structureel te financieren. Alles wat ondernemers daarbij zelf aanmerken als
gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking.

Voor meer informatie over hoe het Ondernemersfonds werkt, hoe subsidie
aanvragen kunnen worden ingediend en wat de criteria van beoordeling zijn kunt
u terecht op www.ondernemersfondslaarbeek.nl.

Energiebewust en duurzaam ondernemen

Openbare laadpalen elektrische auto’s op bedrijventerrein
De gemeente Laarbeek wil 20 laadpalen voor elektrische auto’s in het openbare gebied plaatsen.
Lees meer in dit artikel.
Parkmanagement onderzoekt daarom de behoefte naar openbare laadpalen voor elektrische
auto's op de Laarbeekse bedrijventerreinen?
Graag willen wij 2 dingen van u weten:
1) heeft u behoefte aan een openbare laadpaal op uw bedrijventerrein?
2) bent u bereidt uw eigen bedrijfsterrein beschikbaar te stellen voor een openbare laadpaal?
Geef het z.s.m. aan ons door via info@parkmanagementlaarbeek.nl

EnergieInvesteringsAftrek (EIA)
Ook dit jaar kan weer gebruik worden gemaakt van de EnergieInvesteringsAftrek (EIA),
waardoor 55% van de investeringskosten voor energiemaatregelen kan worden afgetrokken van
de fsicale winst (boven op de gebruikelijke afschrijving). Maatregelen die in aanmerking
komenstaan op de zogenaamde 'Energielijst'. Led-verlichting valt daar, onder voorwaarden, ook
nog onder. Meer weten? kijk hier

Nieuws vanuit bedrijven/organisaties

Glasvezel buitengebied Laarbeek
Het Brabantse bedrijf Mabib is vanuit het buitengebied opgestart om heel het buitengebied van
Brabant te voorzien van toegang tot supersnel internet. Zo hebben zij ook de intentie om het
buitengebied van Laarbeek, bij voldoende animo, te voorzien van glasvezel.
Mabib wil graag in contact komen met lokale ambassadeurs om het buitengebied van Laarbeek
te enthousiasmeren. Bent u geinteresseerd, meld u dan aan via deze website.

Gezondheidstips voor u en uw werknemers
In het kader van de gezondheidsrace Laarbeek 2.0 organiseert Badmintonclub Lieshout
op zondagochtend 2 april voor alle inwoners van Laarbeek een gratis Scan & Go speurtocht.
De speurtocht is ongeveer 5 kilometer lang en er zijn leuke opdrachten aan verbonden. Een
mooie gelegenheid om bewegen en digitale techniek eens te combineren. Met de QR-scanner op
de smartphone vind je je weg in Lieshout.
Start: tussen 10.30 en 11.00 uur, scoutinggebouw van Lieshout-Mariahout.
Zie poster

Nieuws vanuit de gemeente

Werkbezoek college

Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan het bedrijfsleven in haar
gemeente. Ze vindt het belangrijk om te weten wat er speelt en welke ontwikkelingen er gaande
zijn. Daarom gaat het college regelmatig op werkbezoek bij Laarbeekse bedrijven. Daarbij
probeert zij een goede verdeling te maken over de vier kernen en over de verschillende
bedrijfssectoren die in de gemeente vertegenwoordigd zijn.
In de afgelopen maanden heeft het college de bedrijven Hurkmans Plaatwerk (Bemmer III in
Beek en Donk) en KCB International (De Stater in Lieshout) bezocht. Komende maanden staat
een werkbezoek aan Van den Heuvel Groente en Fruit (Opstal in Aarle-Rixtel) en Marchamp
(Veghelsedijk in Mariahout) op de planning.

Lenteklaar maken Bemmer IV
Komende weken wordt Bemmer IV lenteklaar gemaakt. Het gebied wordt geëgaliseerd en
ingezaaid met graan, gras en aan de Vonderweg een bloemrijke akkerrand.

Nieuws vanuit Brainport

In gesprek met Brainport Development om te verkennen of de hoogopgeleide
statushouder als potentiele werknemer in aanmerking kan komen

De provincie Noord Brabant ziet het tekort aan personeel met een technologisch of IT-profiel
steeds verder oplopen. Alleen al in de Brabantse hightechindustrie staan zo'n 5000 vacatures
open. Het merendeel van deze functies staat zelfs al langer dan een half jaar tot een jaar open.
Ton Hagelstijn, projectleider Brainport Development, wil met u in gesprek om te verkennen of de
hoogopgeleide statushouder als potentiele werknemer in aanmerking kan komen.
Lees hier of dit ook voor uw bedrijf interessant kan zijn...

www.ParkmanagementLaarbeek.nl

Nieuws vanuit de gemeente

