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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
Steeds meer ondernemers maken gebruik van de site. Ook voor tips over bijvoorbeeld
duurzaam vastgoed kunt u de website raadplegen.
De vraag en antwoord pagina wordt continu geactualiseerd. Heeft u vragen rondom huisvesting
waarop u het antwoord niet kunt vinden? Laat het ons weten.
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.
Heeft
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opof
info@parkmanagementlaarbeek.nl
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Schoon, Heel, Veilig
De basisvoorwaarden voor elk bedrijventerrein zijn schoon, heel en veilig. Als centraal
aanspreekpunt registreert Parkmanagement klachten en houden we de afhandeling daarvan in
de gaten. Het schouwen van de bedrijventerreinen zorgt voor een helder inzicht in
verbeterpunten.
U als ondernemer kunt daaraan bijdragen door melding te maken van bijvoorbeeld kapotte
straatverlichting, stuk gereden bermen/wegen, gevaarlijke situaties etc. Ook met tips/ideeën
kunt u hier terecht.
Op de website van Stichting Parkmanagement Laarbeek vindt u een knop Meldpunt om een
melding te maken.

Energiebewust en duurzaam ondernemen
Workshop Duurzaam Warmtegebruik Industrie
Op 25 april en 16 mei organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den
Bosch een workshop Duurzaam Warmtegebruik voor industriële bedrijven. In de workshop
komen de routes aan bod naar een duurzaam warmtescenario in de industrie en wordt gekeken
naar de bijbehorende technologieën. Deelname is gratis. Kijk hier voor meer informatie en de
aanmeldvoorwaarden.

MKB Checklist duurzaam huurcontract
Veel bedrijven zijn op grond van wet- en regelgeving verplicht om energiemaatregelen te treffen.
Maar hoe zit het als je als bedrijf gevestigd bent in een huurpand? Hoe zorg je er dan voor dat
energiemaatregelen getroffen worden? Het verlengen of afsluiten van een nieuw huurcontract
kan een goed moment zijn om hier afspraken over te maken. Speciaal daarvoor heeft het
Platform Duurzame Huisvesting de MKB Checklist Duurzaam Huurcontract ontwikkeld.

Events
Werkgevers met vacatures gezocht
Op 18 mei organiseert Laarbeek Werkt de 2e editie van het Vacature Café
Dus heeft u vacatures binnen uw bedrijf dan mag u dit evenement niet missen.
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Esther, Pascal,
Frans of Dyonne via info@laarbeekwerkt.nl.
Donderdag 18 mei,13.00 - 16.00 uur, Dorpshuis Lieshout
Bekijk hier de flyer

Matchmaking tijdens Vlaams-Nederlandse Handelsdag
te Tilburg op 11 mei 2017
Zoekt u een business partner in Vlaanderen? Kom dan naar de Vlaams-Nederlandse Handelsdag
en ontmoet circa 250 Nederlandse en Belgische ondernemers om samen nieuwe zakelijke
mogelijkheden en contacten te vinden.
Maak bovendien gebruik van de unieke speeddating en vindt direct uw toekomstige
zakenpartner.
Ondernemingen uit alle sectoren zijn welkom. Dit kunnen zijn producenten, importeurs,
exporteurs, handelaren, ontwikkelpartners of professionals. Ook is er speciale aandacht voor de
sectoren agro/food, health & lifescience, toelevering bouw en industriële toelevering.
Lees hier 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. Daarom gaat het college regelmatig op werkbezoek bij Laarbeekse bedrijven. Daarbij
probeert zij een goede verdeling te maken over de vier kernen en over de verschillende
bedrijfssectoren die in de gemeente vertegenwoordigd zijn.
In de afgelopen maanden heeft het college de bedrijven Van den Heuvel Groente en Fruit (Opstal
in Aarle-Rixtel) en Marchamp (Veghelsedijk in Mariahout) bezocht. Komende maanden staat een
bezoek aan Lifestyle Center Laarbeek (Parklaan in Beek en Donk) en Conpak BV (Beekerheide in
Beek en Donk) op de planning.

Brainport nieuws
Brainport: een uniek ondernemersklimaat

Sommigen zeggen dat het een 'startup heaven' is, anderen noemen het de 'slimste
plek op aarde’. In feite is het het beide. Ieder van ons is een beetje eigenaar van
Brainport, omdat veel technologieën die worden gebruikt in smartphones, huizen en
auto's zijn ontwikkeld in deze inventieve regio
In Brainport werken we samen om successen te bereiken. Deuren zijn open, investeerders zijn
geïnteresseerd in goede ideeën, support is dichtbij en nooit meer dan één Linkedin contact
afstand. Het Brainport principe van "delen = vermenigvuldigen" zorgt voor het specifieke high
tech ecosysteem wat belangrijk is voor de groei van bedrijven. Het biedt toegang tot nieuwe
klanten, kennis, personeel en financiering. En, net zo belangrijk, aan collega-ondernemers met
wie je kunt werken om sneller succes te bereiken.
Meer weten? Lees meer over het ondernemersklimaat in Brainport

www.ParkmanagementLaarbeek.nl

