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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 een beter bereikbaar Laarbeek, een terugblik op een zeer geslaagde
Brainport bijeenkomst en nieuws van Mijnbedrijfslocatie.nl. Heeft u relevant nieuws voor onze
nieuwsbrief? Laat het weten via info@parkmanagementlaarbeek.nl.

Betere bereikbaarheid Laarbeek
Laat vandaag nog uw mening horen!
“Nu al een verademing als je van Veghel naar Den Bosch rijdt over de N279 en dan is het tracé nog lang
niet klaar. “

In 2015 ging het nieuwe provinciale bestuur uit van het standpunt dat er geen sluitende
noodzaak meer was voor de gehele Noordoostcorridor. Tevens is er onvoldoende draagvlak voor
een Oostwestverbinding door het Dommeldal. In het Provinciaal Bestuursakkoord 2015-2019
komt deze verbinding daarom te vervallen en blijft de N279 2x1-baans en een 80 km-weg.
De noodzaak tot aanpak van bereikbaarheidsknelpunten in Zuidoost-Brabant blijft wel bestaan.
Voor de N279 wordt daarom besloten om de doorstroming te verbeteren door alle aansluitingen
ongelijkvloers te maken en door omleidingen bij Veghel en Helmond te gaan onderzoeken.
Er is een nieuwe MER (milieueffectenrapportage) door de provincie opgestart waarin ook u uw
zienswijze kunt geven.
Ondanks het provinciaal bestuursakkoord adviseert SPL toch te kiezen voor de optie:
N279 2x2 baans en aanpak knelpunten N615
Dit om de economische positie van de Brainport-oost regio daadwerkelijk te versterken.

U kiest toch ook voor een beter bereikbaar Laarbeek!
Wij roepen u en uw medewerkers massaal op om via deze link uw mening te geven voor 24
oktober 2016. Het kost slechts een paar minuten van uw tijd om deze te versturen.
Vermeld op het eerste scherm: N279 2x2 baans en aanpak knelpunten N615 indien u onze
mening hierin deelt.
Lees hier de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Geslaagde bijeenkomst SPL & Brainport Development
Op maandag 10 oktober vond een bijeenkomst van Stichting Parkmanagement Laarbeek en
Brainport Development plaats bij Replace Direct op Bemmer IV . Het samenzijn stond in het
teken van de kracht van Brainport en wat dat kan betekenen voor de ondernemers in Laarbeek.
Daarnaast kregen de aanwezigen een rondleiding bij gastbedrijf Replace Direct en tevens een
toelichting op hun visie over Handel 2.0. Kortom een zeer interessante en leerzame bijeenkomst.
Na een woord van welkom door Frits Rutten namens Parkmanagement Laarbeek, stak
wethouder Tonny Meulensteen van wal en gaf toelichting op het Economisch Beleid 20162020. Klik hier om zijn volledige presentatie te bekijken. De wethouder benadrukte nog eens dat
Laarbeek de toegangspoort van Brainport is en dat we daar als ondernemer meer gebruik van
mogen en moeten maken.

Dhr. Frans Huijbregts, bestuurslid Brainport en inwoner van Laarbeek versterkte dit met zijn
inspirerende verhaal over de groei van zijn bedrijf. De Huijbregts Groep mengt op kwalitatief
hoogwaardige wijze poedergrondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie en behoort hiermee
inmiddels tot de wereldtop. Mede dankzij de kennis en het netwerk van Brainport heeft de heer
Huijbregts een enorme slag kunnen maken. Zijn advies luidt dan ook aan ondernemers in
laarbeek, groot of klein, om gebruik te maken van de diensten van Brainport. Tenslotte is
Laarbeek Brainport!
Hoe u als ondernemer gebruik kunt maken van Brainport werd duidelijk in de pitch van Piet van
der Wielen, programmamanager starten en Groeien, Brainport Development. Zowel als startende
en als gevestigde ondernemer kunt u bij hem terecht. Voor bijvoorbeeld het toetsen van een
idee, het omzetten in een goed business model, het opstellen van een businessplan waarmee u
succesvol kunt aankloppen bij financiers. Piet staat voor u klaar om u verder te helpen en u in
contact te brengen met relevante partners in het Brainport netwerk. Wilt u meer informatie of
graag eens in gesprek met Piet? Dat kan via deze link.
Maikel Denissen van Metropool Regio Eindhoven behoort tot één van de partners uit het
Brainport netwerk. Hij begeleid ondernemers met het binnenhalen van een subsidie via het
Stimuleringsfonds. Wanneer een veelbelovend samenwerkingsinitiatief de economische motor in
de regio draaiend kan houden en versterken, dan loont het om een projectvoorstel in te dienen.
Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een
haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de
ontwikkeling van een prototype. Wilt u meer informatie of graag eens in gesprek met Maikel?
Klik dan hier.
Als afsluiting van de bijeenkomst gaf Mark Lebouille, directeur MyMicro Group, een interessante
presentatie over hun visie op Handel 2.0. Een wijze waarmee ReplaceDirect.nl inmiddels niet
meer is weg te denken in het online retail landschap. Tijdens de rondleiding zagen alle
aanwezigen een ontzettend mooi Laarbeeks bedrijf waar duurzaamheid en innovatie door de
aderen stroomt. Klik hier om een blik te werpen op de website van MyMicro Group.

Mijnbedrijfslocatie.nl
De website mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over
uw bedrijventerrein. Denk hierbij aan vraag en aanbod van bedrijven en/of te ontwikkelen
locaties, vragen aan de gemeente over officiële regels, wetten en vergunningen.Kortom, een
interessante site voor u als ondernemer!
Deze keer aandacht voor bedrijventerrein Beekseweg zuid in Lieshout. Via deze link ontdekt u
het meest recente aanbod evenals de kenmerken van het terrein zelf.
Bent u vastgoedeigenaar en wilt u een object aanbieden, klik dan hier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via frits@mijnbedrijfslocatie.nl

Brainport nieuws
De provincie Noord Brabant ziet het tekort aan personeel met een technologischof 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.
In opdracht van de provincie Noord-Brabant wil Brainport Development in gesprek met 50
bedrijven uit de hele provincie om te verkennen of de hoogopgeleide statushouder als potentiele
werknemer in aanmerking kan komen.
Als uw bedrijf zichzelf de vraag stelt: Hoe hoog is de urgentie? Zijn er mogelijkheden en/of
voorwaarden voor de inzet van statushouders? Kunnen de voorwaarden overbrugd worden en
kan steun geboden worden bij het invullen van de moeilijk vervulbare en urgente
vacatures? Dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Ton Hagelstein, projectleider
Brainport Development, via t.hagelstein@brainportdevelopment.nl.
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