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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 bereikbaarheid, energiebewust & duurzaam ondernemen en
uiteraard nieuws van Mijnbedrijfslocatie.nl. Heeft u relevant nieuws voor onze nieuwsbrief? Laat
het weten via info@parkmanagementlaarbeek.nl.

Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl
De website heeft een nieuwe lay-out!
Minder leegstand op uw bedrijventerrein betekent een frissere uitstraling en daarmee
verminderde kans op criminaliteit. Het draagt bij aan het optimaliseren van het terrein.
Als vastgoedeigenaar mag u gebruik maken van deze site om uw object aan te bieden, voor
verkoop, verhuur (lange en korte termijn). Neem eens een kijkje op de site, doe er uw voordeel
mee.
Naast actueel aanbod & ontwikkellocaties vindt u er unieke kenmerken van ieder
bedrijventerrein en kunt u gebruik maken van de vraag- en antwoordpagina voor eerstelijns
vragen omtrent huisvesting.
De site blijft continu in ontwikkeling. Op korte termijn wordt een ‘tool’ voor vacatures
toegevoegd. Heeft u op dit moment een vacature openstaan, klik dan hier om het aan ons door
te geven. Wij zorgen voor plaatsing op de site.
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Energiebewust en duurzaam ondernemen

Laatste kans om in te schrijven voor zonnepanelen op uw bedrijfsdaken!
Begin 2016 is een start gemaakt met het project Zonnig Helmond. Zonnepanelen worden
geplaatst op basis van een “recht van opstal” en er worden afspraken gemaakt over de levering
van de opgewekte elektriciteit. Met deze constructie kunnen bedrijven profiteren van duurzaam
opgewekte energie zonder dat er investeringskosten aan verbonden zijn. Na 16 jaar
worden de panelen eigendom van de bedrijven.
Voor het aanvragen van de SDE subsidie hebben we op korte termijn uw intentieverklaring
nodig. Wilt u meedoen, klik dan hier voor meer informatie.

Tips over energiebesparend investeren!

Onderzoek vervoersbehoefte bedrijventerreinen
Om de vervoersbehoefte van en naar bedrijventerreinen helder in kaart te brengen
zouden wij graag van u als ondernemer willen weten wat er belangrijk is voor uw bedrijf.

1) Hoe is de bereikbaarheid van uw bedrijf voor stagiaires of leerlingen?
2) Heeft uw bedrijf behoefte aan vervoer van en naar ov-knooppunten?
Zo ja, ten behoeve van welke doelgroep? Stagiaires, leerlingen, personeel?
3) Zou uw bedrijf gebruik maken van een lokale ‘boodschappen’/ ‘pakket’ service?
4) opmerkingen t.b.v. bereikbaarheid?
Uw input is voor ons belangrijk en van grote waarde om gericht te zoeken naar oplossingen voor
een betere bereikbaarheid. Stuur uw antwoorden op deze vragen voor 28 februari naar
info@parkmanagementlaarbeek.nl
Bij voorbaat dank!

Nieuws vanuit de gemeente

Ter bevordering van het vullen van kavels is onlangs is een bord geplaatst op Bemmer IV, aan de
zichtzijde van de N279.

www.ParkmanagementLaarbeek.nl

