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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

Op zoek naar een (nieuwe) bedrijfsruimte?
Bekijk hier welke panden te koop/te huur staan!
Altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwe bedrijfspanden? Like ons op facebook
Wilt u een object aanbieden of bent u op zoek naar een geschikte locatie? Vertel het ons!

Werkgelegenheid in Laarbeek ‘groeit en bloeit’
Dat stond centraal tijdens het eerste overleg van de werkgroep werkgelegenheid op 15
november jl. Stichting parkmanagement Laarbeek heeft deze werkgroep opgericht om de
werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Laarbeek te bevorderen.
In de werkgroep werken ondernemers, HR managers, Vier, gemeente Laarbeek en
Parkmanagement Laarbeek samen aan een actieplan om de werkgelegenheid in Laarbeek een
‘boost’ te geven. Om dit meteen kracht bij te zetten is een draaiboek in de maak voor een open
bedrijvendag. Een dag waarin bedrijven hun deuren openstellen en zichzelf, op hun eigen
wijze, presenteren aan (school)jeugd, ouders, werkzoekenden/zij-instromers en alle andere
geïnteresseerden.
Laten zien welke mooie bedrijven de Laarbeekse bedrijventerreinen huisvesten!
Werken aan het Imago!
Jeugd en werkzoekenden/zij-instromers enthousiasmeren!
Laat het ons weten als u ideeën heeft om werkgelegenheid te bevorderen! U wilt toch ook dat
het in Laarbeek ‘groeit en bloeit’!
Over de open bedrijvendag volgt op korte termijn meer informatie. Wilt u zich nu alvast
aanmelden als geïntegreerde dan mag dat via info@parkmanagementlaarbeek.nl

Wateroverlast Beekerheide
Naar aanleiding van ernstige wateroverlast op het terrein na hevige regenval heeft de gemeente
op verzoek van Stichting Parkmanagement Laarbeek direct actie ondernomen om de overlast op
korte termijn te beperken. Om dit in de toekomst te voorkomen is Parkmanagement in overleg
met de gemeente om het gehele terrein aan te pakken en tevens andere zaken zoals parkeren
structureel vorm te geven.

Schouwen bedrijventerreinen
Vandaag, donderdag 23 november vindt een schouwronde plaats op alle Laarbeekse
bedrijventerreinen. Een schouw houdt in dat er ‘live’ op alle bedrijventerreinen in Laarbeek een
controleronde wordt gemaakt door de werkgroep KVO, die bestaat uit ondernemers,
parkmanagement, politie, brandweer en gemeente.
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. Indien nodig zal
door de werkgroep KVO actie worden ondernomen op geconstateerde zaken.

Ondernemersfonds
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 met SPL.
Wanneer u voor een Laarbeek-breed idee/plan/project een aanvraag wilt indienen, dan kan (en
moet) dat via Ondernemersfonds laarbeek.

Nieuws vanuit de gemeente Laarbeek
Electrische deelauto beschikbaar voor bedrijven
De gemeente Laarbeek maakt gebruik van een elektrische deelauto. Duurzaam vervoer heeft
immers de toekomst. De gemeente wil de auto optimaal benutten en duurzaam vervoer
bevorderen. Daarom willen zij de elektrische deelauto nu ook beschikbaar stellen aan bedrijven.
Ondanks wat de tekst op de site vd gemeente nu doet vermoeden kunt u als bedrijf ook tijdens
kantoortijden de auto gebruiken. Bijvoorbeeld voor het ophalen-brengen van student naar ovknooppunten.
Bent u geinteresseerd en wilt u hier gebruik van maken dan kunt u zich melden via deze link.

Laarbeek schittert in het groen
Laarbeek is toonaangevend op het gebied van groen en duurzaamheid en de manier waarop
inwoners hierbij betrokken zijn. Dit bleek al in september 2016 bij de nationale groencompetitie
van Entente Florale. Daarbij kende de vakjury het hoogste cijfer ooit toe (een 8,6) en een
speciale prijs op het gebied van biodiversiteit. Nu is daar dus ook de internationale erkenning via
een Europese gouden award bijgekomen. Het winnen van deze prijzen betekent geenszins dat
Laarbeek nu ‘klaar’ is. Integendeel, we gaan door met het verder vergroenen van Laarbeek
zodat toekomstige generaties ook kunnen blijven genieten van al het moois dat onze gemeente
te bieden heeft! Dat doen we met als motto “Laarbeek schittert in het groen”.
Wil je ook laten zien dat je uit de 'groenste gemeente van Europa' komt. De ‘groenste van
Europa'
beeldmerken
mogen
door
iedereen
worden
gebruikt.
Download
de
beeldmerken/mailondertekening via https://www.laarbeek.nl/ententeflorale

Inspiratie avond Groenstrijd 2.0
Doe ideeën op om uw straat, buurt, terrein te vergroenen op een duurzame wijze!
Op maandag 27 november aanstaande, wordt in de Dreef in Aarle-Rixtel een inspiratieavond
georganiseerd voor geïnteresseerden.
Bekijk het programma van deze avond.

Volg ons op

en

www.ParkmanagementLaarbeek.nl

