Deze e-mail bevat afbeeldingen, als u deze niet ziet kunt u de nieuwsbrief »online bekijken.

Nieuwsbrief n°101
01 december 2017

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
Bekijk het actuele 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
Medewerkers uit eigen omgeving zijn belangrijk. Mensen zijn betrokken bij de zaak, kunnen
privé en werk goed combineren. Het voorkomt een hoop onnodige vervoersbewegingen.
Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl trekt steeds meer ‘bezoekers’ waardoor veel ondernemers uw
vacature kunnen zien. Wellicht ontstaan lokale (ver)plaatsingen!
Heeft u vacatures openstaan, dan kunt u deze hier doorgeven. Er zijn géén kosten aan
verbonden.
Heeft
u
ideeën,
opof
info@parkmanagementlaarbeek.nl
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Ondernemersfonds Laarbeek
Het Ondernemersfonds Laarbeek is in het voorjaar 2017 opgericht met als doel een bijdrage te
leveren aan de lokale ondernemerssamenleving en het verenigingsleven, door het stimuleren en
uitvoering mogelijk maken van projecten die een gemeenschappelijk doel opleveren en
ondernemend Laarbeek aantrekkelijker maken, o.a. op het gebied van duurzaamheid, natuur en
milieu, onderhoud, veiligheid, communicatie, etc.
Voor de bedrijventerreinen betekent dit dat Stichting Parkmanagement Laarbeek nog meer dan
voorheen inzet op de 4 kernthema’s :
Schoon-heel-veilig
Huisvesting
Energiebewust &Duurzaam
Werkgelegenheid

Heeft u een plan/idee/project?

Wanneer u een plan/idee/project wil uitvoeren dat wordt gedragen door meerdere ondernemers,
een gemeenschappelijk doel betreft en betrekking heeft op de Laarbeekse bedrijventerreinen,
dan kunt u hierover contact opnemen via dit mailadres.
Wanneer u voor een Laarbeek-breed idee/plan/project een aanvraag wilt indienen, dan kan (en
moet) dat via www.ondernemersfondslaarbeek.nl.

SAVE THE DATE
Op woensdag 28 juni vindt een informatieavond plaats voor ondernemers over het
Ondernemersfonds Laarbeek. Meer info hierover volgt.

www.ondernemersfondslaarbeek.nl

Energiebewust en duurzaam ondernemen
Aan de slag met energiemaatregelen?
Onderstaande links verwijzen u door naar diverse websites met informatie voor uw bedrijf:
www.duurzaammkb.nl: Tips en maatregelen voor verschillende branches.
www.RVO.nl: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook voor subsidiemogelijkheden en
fiscale regelingen.
www.infomil.nl: Energiebesparingsmaatregelen per branche en erkende maatregelenlijsten voor
diverse branches.
www.energiecentrum.nl: Energiebesparingstips voor MKB bedrijven in de maakindustrie, waarbij
de nadruk ligt op de metaalsector.
www.energycheckup.eu/nl: Gratis online energiescan voor winkels en kantoren.
Financiële of fiscale stimuleringsmaatregelen
Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(Vamil): fiscale regelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
EnergieInvesteringsaftrek (EIA): idem, maar vooral voor energiemaatregelen. Meer info.
Subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+). Meer info.
Brabantse fondsen voor investering in duurzame energie (o.a. Energiefonds).
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): tegemoetkoming voor aanschaf van
zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer info.
Regeling Groenprojecten: gunstige (groene) lening voor o.a. een duurzame renovatie van
utiliteitsgebouwen.

Events

Beleef techniek in de regio Helmond- De Peel tijdens de
Dutch Technology Week!
Op zaterdag 20 mei ruim 50 technologische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio
vertegenwoordigd waaronder 2 mooie, toonaangevende bedrijven uit Laarbeek,
Kusters
Goumans BV en Leenders RVS.
Tijdens de High Tech Ontdekkingsroute….lees meer >

OPROEP: DE KRACHT VAN VIJFTIGPLUS
Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd productief

Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd productief
kunnen zijn binnen uw bedrijf? Hoe gaat u om met vijftigplussers die minder productief aan het
worden zijn en voor wie de kansen binnen uw bedrijf afnemen? Als u over deze vragen nadenkt
zijn wij opzoek naar u! We zouden heel graag met u in gesprek komen om zo te kijken of wij u
kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op deze vragen.
Lees meer>

Nieuws vanuit de gemeente
Collegestandpunt N279
Het college heeft besloten om in te stemmen met het voorlopig voorkeursalternatief, bestaande
uit het optimaliseren van het bestaande tracé van de N279 inclusief de omleiding bij Helmond,
mits hierbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
Lees meer>

Bemmer IV
De werkzaamheden voor het toonbaar maken van Bemmer IV zijn begonnen. Loonbedrijf
Verhoeven voert de werkzaamheden namens de gemeente uit.

Nieuws vanuit Brainport
INNOVENCIO
Subsidieprogramma dat innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie
moet stimuleren
Op 15 mei is de OP Zuid MKB valorisatieregeling opengesteld. Op 23 juni sluit deze regeling
weer. MKB bedrijven kunnen bij een individueel project € 250.000,- subsidie krijgen en in een
samenwerkingsproject tussen de € 350.000 en € 750.000,- subsidie.
Lees meer>

Volg ons op

@pmlaarbeek
www.ParkmanagementLaarbeek.nl

