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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.

laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl
Aanbod van bedrijfsonroerendgoed op de bedrijventerreinen
Vacatures op de bedrijventerreinen
Tips over het voorkomen van misbruik (Drugslab, Hennep) van uw bedrijfspand
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info@parkmanagementlaarbeek.nl
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Ondernemersfonds Laarbeek
Ondernemersfonds Laarbeek organiseert op woensdag 28 juni 2017 een informatiebijeenkomst
waarbij afgevaardigden van alle bedrijven en verenigingen in Laarbeek welkom zijn. U wordt op
de hoogte gebracht van de ontwikkelingen sinds de oprichting en eenieder die nog vragen heeft,
kan deze uiteraard stellen. Het bestuur en de leden van de Raad van Advies zullen aanwezig zijn
om deze te beantwoorden.
Woensdag 28 juni 2017 - 19.30 uur
Multifunctioneel centrum “De Dreef”, Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel
Lees hier de FAQ over het Ondernemersfonds
www.ondernemersfondslaarbeek.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen
Op dinsdag 13 juni jl. heeft een schouwronde plaatsgevonden op alle Laarbeekse
bedrijventerreinen door ondernemers, parkmanagement, politie, brandweer en de gemeente.
Een schouw houdt in dat er ‘live’ op alle bedrijventerreinen in Laarbeek een controleronde wordt
gemaakt. Onderwerpen die tijdens de schouw worden bekeken zijn onder andere het gebruik
van de openbare ruimte, buitenopslag, brandgevaarlijke situaties, illegale bewoning, verlichting,
onderhoud, parkeren en algemene staat van de terreinen en openbare ruimte.
Tijdens de schouw zijn enkele zaken geconstateerd zoals zwerfafval en ‘rommelige’ opslag van
bijvoorbeeld hout en ijzer bij enkele bedrijven. Hiertoe zal actie worden ondernomen.
Over het algemeen is de huidige staat van de bedrijventerreinen, op het gebied van KVO,
positief te noemen.

Events
Uitnodiging Workdate 2017 Gemert-Bakel en Laarbeek
Senzer organiseert in samenwerking met het UWV op vrijdag 23 juni 2017 de Workdate: hét
evenement dat als doel heeft de werkgelegenheid in Laarbeek en omgeving te stimuleren.
Meld u vandaag nog aan! Vóór vrijdag 16 juni a.s. door een e-mailbericht te sturen naar
workdate@senzer.nl o.v.v. Workdate Gemert.
Lees meer

Nieuws vanuit de gemeente Laarbeek
Het innovatiehuis: nieuw netwerk in De Peel
Het innovatiehuis is een netwerk van overheden, ondernemers, (kennis)instellingen en inwoners
om samen economische ontwikkelingen in De Peel op een hoger niveau te tillen en een
aantrekkelijk duurzame leefomgeving te creëren. Daarom is de visie: In 2030 is De Peel dé
werkplaats voor vernieuwing in Brainport.
Lees meer>

Bezoek Europese jury Entente Florale
In 2016 is Laarbeek uitgeroepen tot de groenste gemeente van Nederland. Dit jaar strijden we
om de Europese titel. De voorbereidingen voor het bezoek van de Europese jury aan Laarbeek
zijn in volle gang! Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het portfolio en het boekje
met daarin de juryroute. Binnenkort verschijnen deze documenten op de website
www.laarbeek.nl/ententeflorale.
Op maandagmiddag 10 juli arriveren de Europese juryleden van de Entente Florale in de
groenste gemeente van Nederland. Op 11 juli is de officiële jurydag, waarop medewerkers van
de gemeente en diverse vrijwilligers de jury rondleiden langs de mooiste plekken. Op 15
september wordt bekend gemaakt of we ons ook tot de groenste dorpen van Europa mogen
rekenen!

Nieuws vanuit Brainport
Leerling *Brainport School naar Montreal
Afgelopen oktober heeft de Brainport Class of Excellence deelgenomen aan the Next Mobility
Hack van Brabant Kennis. Een van de hen, Kim Smulders leerling van de Brainport School Dr.
Knippenbergcollege, heeft deze Hackathon gewonnen en is als winnares naar Montreal geweest
voor eenzelfde Hackathon en is ook hier als beste uit de bus gekomen!
>>klik hier voor haar verslag<<
*Brainport School:
Door nauwer samen te werken met bedrijven en organisaties in de eigen
omgeving, zullen de lessen in de klas beter aansluiten op dagelijkse realiteit
buiten de school. Leerlingen worden zo beter opgeleid voor een succesvolle
loopbaan in de Brainport regio

Next Move: Jonge bedrijven helpen groeien
Next Move is een samenwerkingsverband om ervoor te zorgen dat starters, groeiers en het al
gevestigde MKB meer kans van slagen hebben. Om de Brainportregio nog sterker te maken,
door mensen met elkaar in contact te brengen, te adviseren, te stimuleren, te coachen en waar
mogelijk te financieren Next Move is van start gegaan na de zomervakantie van 2015 en

mogelijk te financieren. Next Move is van start gegaan na de zomervakantie van 2015 en
onlangs officieel herdoopt tot ´Next Move, Realize your success´.
Lees meer>
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