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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 het ondernemersfonds, de economische agenda 2016-2020 en
uiteraard nieuws van Mijnbedrijfslocatie.nl. Heeft u relevant nieuws voor onze nieuwsbrief? Laat
het weten via info@parkmanagementlaarbeek.nl.

Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl
Op Bemmer zijn 2 nieuwe bedrijfspanden met woning beschikbaar op de Korenmijt en Everbest.
Misschien vindt u hier wel de perfecte woon-werk combinatie.
Op Bemmer IV zijn nog vrije kavels met zichtzone aan de drukke N279!
Heeft u onlangs een nieuw pand betrokken? Laat het ons weten zodat we het kunnen vermelden
in deze nieuwsbrief!
Bent u vastgoedeigenaar en wilt u uw object aan te bieden op Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl,
klik dan hier voor meer informatie.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Op maandag 21 november jl. heeft een schouwronde plaatsgevonden op alle Laarbeekse
bedrijventerreinen door ondernemers, parkmanagement, politie, brandweer en de gemeente.
Tijdens deze schouw zijn enkele zaken geconstateerd zoals parkeerproblemen en zwerfafval op
Stater en Bemmer en ‘rommelige’ opslag van bijvoorbeeld hout en ijzer bij enkele bedrijven.
Hiertoe zal actie worden ondernomen.
Een positieve constatering is bevonden in het feit dat nagenoeg alle afsluitbare terreinen ook
daadwerkelijk waren afgesloten. Dit draagt enorm bij aan de veiligheid op de bedrijventerreinen,
zeker in deze donkere dagen.

Ondernemersfonds Laarbeek
In de raadsvergadering van 8 december heeft de raad ingestemd met het voorstel tot het
instellen van een Ondernemersfonds. De drie economische clusterorganisaties Stichting
Parkmanagement Laarbeek, ZLTO Laarbeek en Stichting Centramanagement Laarbeek hebben
hiervoor begin dit jaar het initiatief genomen. Er is brede steun gevonden bij het Economisch
platform en de gebiedsoverstijgende verenigingen Vier, Limo, Aarle Onderneemt, VVV Laarbeek
en Horeca Laarbeek

en Horeca Laarbeek.
Het fonds wordt gemeente breed opgezet en de inleg wordt geïnd via een door de raad
vastgestelde opslag op de OZB. Het ingelegde geld vloeit door middel van dit fonds terug naar
de organisaties die daar zelf over kunnen beschikken zonder inmenging van de gemeente.Naast
de aandachtsgebieden die bij de achterban van de clusterorganisaties zijn opgehaald en de
acties uit het economisch programma zal het ondernemersfonds een bijdrage gaan leveren aan
een breder samenwerkingsverband om crossovers tussen verenigingen onderwijs, zorg en
bedrijfsleven te stimuleren.
Voor Parkmanagement betekent het dat de eerder gedane toezegging wordt ingewilligd en dat
de contributie bijdrage per 1 januari 2017 komt te vervallen.
Wij zullen meer dan voorheen inzetten op onze speerpunten:
Schoon – heel – veilig - Energiebewust ondernemen - Huisvesting - Werkgelegenheid
Wilt u meer informatie over
info@parkmanagementlaarbeek.nl.

het

ondernemersfonds

dan

kunt

u

mailen

naar

Nieuws vanuit de gemeente Laarbeek

Economische agenda Laarbeek 2016-2020
Donderdag 8 december heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de economische agenda
Laarbeek 2016-2020. Doel van deze agenda is om de Laarbeekse economie te stimuleren en zo
naar een hoger niveau te brengen. Er moet een klimaat komen waarin ondernemerschap
rendeert, vertrouwen wordt gekweekt en nieuwe initiatieven worden aangejaagd. De gemeente
heeft hierbij de rol van actieve partner, regisseur, verbinder, aanjager om bestaande en nieuwe
ontwikkelingen in de markt op een dusdanig niveau te krijgen dat marktpartijen het initiatief uit
eigen behoefte, capaciteit en middelen zelfstandig ontwikkelen.
Om de uitwerking van de economische visie te borgen, worden vijf thematische kerngroepen
ingesteld:
Aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt
De consument centraal in centra
Dynamiek in het buitengebied
Sterke MKB-sectoren op mooie bedrijventerreinen
Wervingskracht – branding
De uitvoering wordt samen met diverse partners opgepakt, zoals de ondernemersverenigingen,
prominente bedrijven, eigenaren van commercieel vastgoed, onderwijs- en kennisinstellingen.
Een goed voorbeeld van een initiatief uit eigen behoefte van marktpartijen is het
ondernemersfonds.
Bekijk hier het raadsvoorstel van economische agenda 2016-2020

Duurzaam woon-werkverkeer
Rijkswaterstaat werkt binnen het programma Beter Benutten samen met overheidspartners en
bedrijfsleven aan het verbeteren van de bereikbaarheid van stedelijke regio’s.
Vanuit dit programma is er grote interesse om te onderzoeken hoe woon-werkverkeer op de fiets
kan worden gestimuleerd door goede afstemming tussen wensen van gebruikers,
mogelijkheden voor investeringen in fietsinfrastructuur en fietsbevorderingsprogramma’s bij
bedrijven en gemeenten.
Er loopt op dit moment een studie naar mogelijkheden voor het stimuleren van woonwerkverkeer op de fiets rondom het Wilhelminakanaal.
De studie heeft specifiek betrekking op een potentiële snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal.
Uit een potentiescan (door provincie Noord-Brabant) is gebleken dat er mogelijk ruim 8.000
extra fietsers gebruik kunnen maken van deze route op het traject tussen Tilburg en Helmond.
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