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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.
Wilt u een object aanbieden of bent u op zoek naar een geschikte locatie? Laat het ons weten.
Vacatures op de bedrijventerreinen
Heeft u vacatures openstaan, dan kunt u deze hier doorgeven. Er zijn géén kosten aan
verbonden.
Camera’s plaatsen rondom uw bedrijfspand? U vindt hier tips over wat wel en niet is toegestaan.
Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen dan horen wij dat graag.
info@parkmanagementlaarbeek.nl.

Energiebewust en duurzaam ondernemen
Indusym; Industriële Symbiose
Industriële symbiose is een vorm van circulaire economie waar de reststromen van een bedrijf
hergebruikt worden als grondstof door een ander bedrijf. Dit bespaart beide bedrijven geld en
vermindert zowel de hoeveelheid afval als het verbruik van grondstoffen.
De Stichting Bedrijventerreinen Helmond werkt al sinds 2014 in samenwerking met de TU
Eindhoven aan het realiseren van industriële symbiose op hun bedrijventerreinen. Deze
samenwerking resulteerde eind juni in het lanceren van de online software InduSym. Met deze
software kunnen bedrijven hun reststromen en grondstoffen invoeren in een database. Een
algoritme identificeert vervolgens mogelijkheden voor een symbiotische uitwisseling van deze
materialen.
Ook bedrijven in Laarbeek mogen zich nu aanmelden voor gebruik van deze software. Dit kan op
mijnbedrijfslocatie.nl/Indusym Hier vindt u tevens meer, uitgebreide informatie.

Duurzame warmte bij bedrijven: de ISDE-subsidieregeling!
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door
gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en
CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de aanschaf van zonneboilers,
warmtepompen e.d. De voorwaarden voor de subsidie worden per 1 juli a.s. aangepast. Hier
leest u daar meer over.

Nieuws vanuit bedrijven
Van Kaathoven vastgoed investeert in duurzaamheid!
Onder het motto samen duurzaam op weg (als directie geven zij het goede voorbeeld door al
100% elektrisch te rijden) zijn maar liefst vijf laadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd,
bedoeld voor hun eigen wagenpark, wagenpark van hun huurders en voor andere bedrijven op
het bedrijventerrein die hier gebruik van willen maken.
Hoe werkt dit?
De laadpunten staan buiten de poort van hun terrein zodat in de weekenden en na
werktijd geladen kan worden.
U dient hiervoor een laad-pas aan te vragen bij: S.vankaathoven@vankaathoven.nl
De facturatie en incasso is uitbesteed aan derde waarvan zij u uiteraard volledig op de
hoogte brengen bij bestelling van een pas.

Tevens hebben zij deze week van de overheid een subsidie toegekend gekregen voor het
plaatsen van 1000 zonnepanelen op hun bedrijfshallen. Zodra de panelen een feit zijn (2018)
zullen de laadpunten worden voorzien van groene stroom. Huurders zullen ook gebruik gaan
maken van deze groene stroom wat resulteert in een korting op de energierekening alsmede een
duurzame toekomst.
Als laatste hebben zij dit jaar een tweetal bedrijfsbusjes vervangen door nieuwe euro 6 motoren.
Deze zijn nog net niet elektrisch maar wel het schoonste wat betreft verbrandingsmotoren.
Een mooi voorbeeld van DUURZAAM INVESTEREN!

VereijkenHooijer trotse partner van HET FAMILIE VARKEN
Het in Beek en Donk, op de Bemmer gevestigde VereijkenHooijer, is trots om als partner van
HET FAMILIE VARKEN een prijs te winnen bij het WeAreFood programma.
Lees meer>

Nieuws vanuit de gemeente Laarbeek
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. Afgelopen maand is het college daarom op bezoek geweest bij Lifestyle Center Laarbeek
(Parklaan in Beek en Donk). Na de vakantieperiode staat een bezoek gepland bij Specs EMobility (Helmondseweg in Aarle-Rixtel) en Conpak BV (Wilhelminaweg in Beek en Donk)

Nieuws vanuit Brainport
Young Brainport Summer School 2017
Van zaterdag 19 augustus tot en met zaterdag 26 augustus vindt de tweede editie van de Young
Brainport Summer School plaats in Brainport Eindhoven. Ook dit jaar zullen 40 nationale en
internationale toptalenten deelnemen aan dit uitdagende zomerprogramma gericht op
natuurkunde en technologische ontwikkelingen.
Lees meer>

Fijne vakantie!
Vanwege de zomervakantie verschijnt er in augustus geen standaard nieuwsbrief.
Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie!

Volg ons op

via @pmlaarbeek en bezoek eens onze website.

www.ParkmanagementLaarbeek.nl

