
VOORWOORD
We staan aan de start van een nieuw jaar. Een 

nieuw jaar betekent nieuwe kansen, maar 
ook bedreigingen waar je je onderneming 

niet altijd op kunt voorbereiden. 

Waar corona naar de achtergrond 
verdween kregen we in 2022 te maken met 
arbeidskrapte en grote energie problematiek. 
De energieprijzen stegen enorm en we 
werden geconfronteerd met netcongestie, 
waardoor uitbreiding en teruglevering van 
elektriciteit voor sommige bedrijven niet 
mogelijk was. Ook in het nieuwe jaar zal dit 
een uitdaging blijven en daarom is het goed 
om te zien dat ondernemers, gemeente 
en toeleveranciers gezamenlijk naar 
oplossingen zoeken. De veerkracht van de 
Kempische ondernemers valt te prijzen!

Door samen te werken krijgen we meer 
voor elkaar en dat geldt ook voor mobiliteit 
en bereikbaarheid in de regio. Het aantal 
auto’s op de wegen blijft toenemen en dat 
zorgt onder andere voor een tekort aan 
parkeerplekken op de bedrijventerreinen 
en knelpunten tijdens spitsuren. Brainport 
Bereikbaar, ondernemers, Gemeente Bladel 
en OBGB zetten zich in om hier oplossingen 
voor aan te dragen, op korte en lange termijn. 

Samen werken we ook aan een veilige regio 
en het KVO-B certificaat draagt bij aan het 
waarborgen en verbeteren van de kwaliteit 
van de bedrijventerreinen. In december 2022 
vond een audit plaats en deze is succesvol 
afgerond, wat betekent dat het certificaat 
voor drie jaar verlengd is. Chapeau!

We wensen alle ondernemers een zeer 
succesvol 2023!
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Je bent in mei dit jaar benoemd tot wethouder
in Gemeente Bladel, nadat je lang als ondernemer 
en met ondernemers hebt gewerkt.
Wat heeft je doen besluiten om de rol van
wethouder aan te nemen?
Na 20 jaar als ondernemer een bijdrage te hebben 
geleverd aan samenwerkingen binnen onze 
gemeente en de regio, kwam steeds meer de 
behoefte bovendrijven om van toegevoegde waarde 
te zijn in de gemeente waarin ik woon, werk en leef. 
Hier zie ik veel kansen om als wethouder van waarde 
te zijn, door mijn ervaringen en opgebouwde 
netwerk. 

Ben je inmiddels een beetje
thuis in het ambtelijk apparaat?
Ja hoor, alhoewel het best wennen was aan een 
nieuwe rol. Wennen aan lange werkdagen. Aan 
het schakelen tussen verschillende onderwerpen 
en die je snel eigen maken. Maar er is ook de luxe 
van een goed functionerend secretariaat, de luxe 
van een team om je heen en bijvoorbeeld een 
communicatieadviseur. De politieke momenten zijn 
ook wel de leuke momenten, tussen de bestuurlijke 
afspraken door. 

Je hebt Economische Zaken als portefeuille. 
Zou je kunnen toelichten wat je voornaamste 
speerpunten zijn binnen jouw taakgebied?
We hebben verschillende speerpunten. Zo zorgt 
de enorme groei in de regio  voor een sterke 
vraag naar bedrijventerreinen. We zijn bezig met 
een locatie-onderzoek voor nieuwe locaties. Dit 
onderzoek wordt in samenwerking met de overige 
Kempengemeenten uitgevoerd. Gekeken wordt naar 
kleinere uitbreidingsmogelijkheden van bestaande 
bedrijventerreinen en naar de mogelijkheid voor 
een groter regionaal bedrijventerrein. De nadruk bij 
uitgifte van kavels ligt op het faciliteren van lokale 
ondernemers;                       
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CYBERCRIMINALITEIT

Cybercrime: het is geen risico meer, maar een feit
In mei vorig jaar organiseerden OBGB, Gemeente Bladel en CCV 
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) een bijeenkomst 
met ‘cybercrime’ als onderwerp. Burgemeester Bosma opende de 
bijeenkomst voor ondernemers met een anekdote uit zijn studententijd, 
waarin hij tweedehands computers aan de man bracht. “Het was in de tijd 
dat er nog geen internet bestond, een netwerk moest nog uitgevonden 
worden en elke computer was een unit op zich. Cybercrime was niet 
aan de orde. Hoe anders is dat nu; álles maar dan ook álles is met elkaar 
verbonden en dus ligt een vervelende aanval op de loer. Kraken ze één 
computer dan ligt je hele systeem plat. Voorkomen kun je het nauwelijks, 
maar door je systemen ‘in stukjes te knippen’ is te voorkomen dat alles 
overgenomen wordt door criminelen. Cybercrime: het is geen risico 
meer, maar een feit.”

Tweestapsverificatie, een goed begin
Dat laatste werd beaamd door gastspreker Ad van Hoof uit Beek en Donk. 
Zijn bedrijf werd in 2019 aangevallen, platgelegd en gegijzeld en dat zorgde 
vanzelfsprekend voor grote problemen. Zijn verhaal maakte grote impact 
op de aanwezigen en Peter Lahousse, ethisch hacker en onderzoeker 
bij de politie, zette het verhaal van Ad kracht bij. Middels een presentatie 
liet Peter zien hoe ‘eenvoudig’ het soms is om bij de bedrijfsgegevens 
te komen. “Speel je het slim, dan is het soms in een paar muisklikken al 
gebeurd”, vertelt hij. “Je moet nadenken of er wat te halen is en via welke 
weg je ‘binnenwandelt’. Met één simpele verandering van een letter in 
een emailadres, kun je al medewerkers om de tuin leiden en het moment 
van het versturen van een fout linkje is essentieel.” Een paar van zijn tips: 
instrueer je personeel goed en begin met tweestapsverificatie, dan ben 
je al op de goede weg. En doe aangifte van elke kleine aanval, want alle 
informatie kan helpen om de bende die erachter zit op te sporen.

Mijn bedrijf overkomt dat niet
Financiële schade, imagoschade en tijdsverlies. Ransomware, phishing, 
identiteitsfraude en oplichting zijn vormen van cybercrime die veel schade 
kunnen veroorzaken. Cybercrime is voor ondernemers een toenemend 
probleem. Je kunt niet meer denken dat het jou niet overkomt. 1 op de 
5 mkb’ers is slachtoffer van cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van de 
Haagse Hogeschool. 

Wil je weten of jouw bedrijf weerbaar is tegen cybercriminaliteit? Het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt een scan aan 
waarmee je kunt achterhalen hoe jouw onderneming scoort op de 5 
basisprincipes van veilig digitaal ondernemen:

1. Inventariseer kwetsbaarheden
2. Kies veilige instellingen
3. Voer updates uit
4. Beperkt toegang
5. Voorkom virussen en andere malware

Scan de QR code of neem de URL over
om naar de online omgeving te gaan of
vraag je ICT partner om ondersteuning: 

                    https://www.digitaltrustcenter.nl/tools/doe-de-basisscan-cyberweerbaarheid
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Vervolg voorzijde >>
Dan is er nog het speerpunt van het handhaven 
en soms verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, 
vitaliteit en aantrekkelijkheid van bestaande 
bedrijventerreinen.

Energievoorziening, waterbeheer en infrastructuur 
hebben onze aandacht. Om toekomstgerichte en 
klimaatbestendige vestigingslocaties te krijgen, 
willen we samenwerken met belanghebbenden.
Tot slot is een belangrijk speerpunt het versterken 
van het voorzieningenniveau op sport, recreatie 
en cultureel vlak.

Je legt met regelmaat werkbezoeken af. Hoe 
komt tot stand welke ondernemers je bezoekt? 
Als er ondernemers zijn die graag met mij en/of 
ambtenaren zaken willen bespreken, dan hoor 
ik dat heel graag.  Op dit moment worden er 
werkbezoeken ingepland bij diverse ondernemers 
die al hebben aangegeven daar interesse in te 
hebben. Ik ga met iedere ondernemer even graag 
in gesprek. Om dat in goede banen te leiden, moet 
het soms wat verder vooruit gepland worden.

VERVOLG INTERVIEW
HETTY VAN DER HAMSVOORT 

WETHOUDER
GEMEENTE BLADEL

ONTWIKKELINGEN 
KBP

Beheer en onderhoud
Het beheer van de openbare ruimte van KBP, 
waaronder de wegen, fietspaden en het groen, 
is per 1 januari 2023 overgedragen aan de 
gemeente Bladel. De gemeente neemt het 
beheer en onderhoud en ook de gladheids-
bestrijding op in de reguliere beheer- en onder-
houdsprogramma’s.

Gemeenschappelijke Regeling KBP
Het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) is een samen- 
werkingsverband tussen de 4 Kempische 
gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-
De Mierden. Deze samenwerking is vastgelegd 
met een Gemeenschappelijke Regeling KBP. 
De Gemeenschappelijke Regeling wordt 
van rechtswege per 1-1-2024 geliquideerd. 
Dit houdt in dat 2023 wordt gebruikt om alle 
primaire processen, lopende verplichtingen 
en zaken af te ronden, zodat aan alle voor-
waarden kan worden voldaan voor een 
doelmatige juridische ontbinding van de 
gemeenschappelijke regeling. De gemeente 
Bladel is de rechtsopvolger van het KBP. 

Uitbreiding en nieuwbouw
Er wordt nog volop gebouwd op het bedrijven-
park o.a. voor uitbreiding en nieuwbouw van 
Willems Baling Equipment, HeinMade, VDL 
groep en VGI Groep.  In 2023 start de bouw van 
verkochte kavels. 

Intentieverklaring energie hub
Onlangs tekenden diverse bedrijven op het 
Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert 
samen met de Kempengemeenten, Enexis 
Netbeheer en Brainport Development een 
intentieverklaring voor de start van een haal-
baarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van 
een energie hub. 

Een dergelijk lokaal energienetwerk moet 
de bedrijven minder afhankelijk maken van 
de momenteel nog beperkte capaciteit van het 
elektriciteitsnet. Het haalbaarheidsonderzoek 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Metropoolregio Eindhoven. 

Op vrijdag 9 december jl. tekenden de 
betrokken partijen een intentieverklaring voor 
de ontwikkeling van de hub. Ook Provincie 
Noord Brabant ondersteunt de ambities.
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OBGB−LID
BEDRIJF
IN BEELD 

Vertel kort iets over de naam van het bedrijf
Michiel: “25 Jaar geleden startte ik als kleine 
zelfstandige in de elektrotechniek. Onder de 
naam Prowork Technical Service, met het idee 
het uit te bouwen naar een uitzendbureau voor 
elektrotechnisch personeel. Daar komt ook de 
naam Prowork vandaan, Voor – Werk. Op vraag van 
mijn eerste klanten kwam ik echter in aanraking met 
domotica en daar ontstond de passie voor deze 
prachtige technieken. Prowork Technical Service 
werd Prowork Home Systems en later Prowork. 

Vertel kort iets over Prowork
Afgelopen jaar vierden wij ons 25 jarig jubileum. 
Michiel startte het bedrijf als installateur en kwam al 
snel in aanraking met domotica. Begin 2001 kwam 
een nieuw merk domotica uit België op ons pad, 
wat we jarenlang in Nederland verdeeld hebben.
Marktontwikkelingen en een veranderende klant-
vraag vroeg om een andere marktbenadering 
waardoor we het uitvoeren van projecten zelf weer 
opgepakt hebben. Personeel werd aangenomen 
en ongeveer 10 jaar geleden is Marion als vennoot 
toegetreden. Het is mooi om te zien hoe we 
gegroeid zijn van kleine zelfstandige naar een team 
met 8 personen. Gespecialiseerd in domotica, 
audio / video en beveiliging voor het hogere 
segment in de particuliere woningmarkt.

Heb je tips voor startende ondernemers?
Hou vast aan je eigen ideeën. Sparren is prima maar 
blijf je eigen doel voor ogen houden.

Welke eigenschappen
typeren jullie ondernemerschap?
Michiel is vooruitstrevend en een ware perfectionist. 
Marion is de teamplayer en vindt samenwerken 
erg belangrijk. Allebei hebben we een groot door-
zettingsvermogen en oog voor detail.

Beste tip die jij als
ondernemer hebt gekregen? 
Michiel: “Ik bruis altijd van de ideeën met het risico 
in 7 sloten tegelijk te lopen. De beste tip die ik kreeg 
is: specialiseer je daar waar je goed in bent en blijf 
daarop focussen”.

Mooiste compliment dat een klant
jullie ooit gegeven heeft?
Enjoy Technology! is ons motto. Mensen laten 
genieten van techniek en tevreden klanten is een 
mooie waardering voor ons werk. Het mooiste 
compliment wat we van klanten horen is dat we 
trots mogen zijn op ons team. Fijne mensen om 
mee samen te werken.

Hoe vind je balans tussen werk en privé?
Dat is en blijft wel een aandachtspunt! Naast zakelijk 
partners zijn we ook man en vrouw, vader en 
moeder. En dan wonen en werken we ook nog eens 
onder hetzelfde dak.  De kinderen trekken gelukkig 
op tijd aan de bel als mama weer ons over het werk 
begint onder het eten. Aan de andere kant heeft 
‘thuis’ werken ook zijn voordelen, als het nodig is, is 
er altijd wel één van ons voor de kinderen.

Maar de vergunningen zijn rond, begin 2023 gaan 
we ons pand uitbreiden waardoor we zakelijk en 
privé beter kunnen gaan scheiden.

Wat is de grootste uitdaging als ondernemer?
Het vinden van geschikt personeel. Maar wie 
kampt daar niet mee vandaag de dag. Een andere 
belangrijke uitdaging is om niet te verzanden in je 
werk. We zijn het afgelopen jaar een traject gestart 
om meer ‘aan’ ons bedrijf te gaan werken in plaats 
van ‘in’.
Zo mooi als je van een afstand naar je bedrijf kunt 
kijken en niet alleen je bedrijf ziet groeien maar ook 
je mensen. Door afstand te nemen, creëer je ruimte 
voor de ideeën die er al lang zijn maar waar je nooit 
aan toe kwam. We zijn er nog lang niet, maar er 
staan alweer mooie projecten klaar en de uitvoering 
van nieuwe ideeën komt steeds dichterbij!
Gecontroleerd, zonder verlies van focus. 

Wat betekent OBGB voor Prowork? 
De connectie tussen bedrijven, gemeente en 
bedrijventerreinen spreekt ons erg aan. Door 
deze connectie is de gemeente ook bereikbaar 
voor iedere ondernemer. En de diversiteit aan 
bijeenkomsten. We leren bedrijven en mensen 
kennen door een kijkje te nemen in de keuken 
tijdens bedrijfsbezoeken. We delen kennis met 
elkaar over actuele onderwerpen en natuurlijk 
ook niet onbelangrijk; de gezelligheid tijdens de 
netwerkborrels.

Marion Jansen-Borgmans
en Michiel Jansen

Prowork BEDRIJFSNAAM:
Prowork 
BEDRIJVENTERREIN:
De Beemd, Bladel
SECTOR:
Domotica, audio / video
en beveiliging
AANTAL MEDEWERKERS : 8
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Het Stimuleringsfonds is een subsidiefonds. Het doel van dit fonds is om projecten

te subsidiëren die de economie in de regio versterken. Kernwoorden zijn samenwerking 

en innovatie. 

STIMULERINGSFONDS 
MRE 
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Voor wie?
Kan jouw veelbelovend samen-
werkingsinitiatief de economische 
motor in de regio draaiend houden 
en versterken? Dan loont het om een 
projectvoorstel in te dienen bij het 
Stimuleringsfonds. 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. Als het maar gaat om 
samenwerken, innovatie en versterken 
van de regionale economie in
Zuidoost-Brabant. 

Het Stimuleringsfonds geeft al jaren 
subsidie en intussen zijn er zeer succes-
volle ondernemingen uit voortgekomen.

Uitgangspunten in het kort
Het Stimuleringsfonds onderscheidt 
‘Aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, 
voorbereidingen en pilots) en 
‘Uitvoeringsprojecten’:

• Aanjaagprojecten kunnen voor 
maximaal 50% van de totaal 
subsidiabele kosten steun krijgen

• Uitvoeringsprojecten
 voor maximaal 15%;
• Voor Aanjaagprojecten geldt een 

absoluut maximum subsidiebedrag 
van € 50.000,-;

• De subsidiabele projectkosten mogen 
voor maximaal 50% bestaan uit eigen 
ureninzet van de projectpartners. Uren 
van overheden zijn niet subsidiabel;

• Het uurtarief voor eigen ureninzet 
van de projectpartners bedraagt € 50,- 
(m.u.v. studenten en stagiaires, hiervoor 
geldt een uurtarief van € 20,-).

Tendersysteem
Het Stimuleringsfonds kent een 
zogeheten tendersysteem, en heeft 
3 tenders. Dus je kan 3 keer per jaar 
een projectvoorstel in dienen. De tenders 
sluiten in 2023 op 1 februari, 1 juni en
1 oktober. 

Aanvragen en indienen
Wanneer je een aanvraag wil indienen, 
is het raadzaam om vooraf het project te 
bespreken met programmamanager Bas 
Luijten. Dit gesprek geeft jou een goed 
beeld van de slaagkans en mogelijke 
aandachtspunten bij de aanvraag en geeft 
ons een breder beeld van uw aanvraag. 
De bespreking van het project doen we 
aan de hand van een intakeformulier dat 
je per email krijgt toegestuurd na het 
maken van een afspraak.

Een afspraak maken en 
een aanvraag indienen 
kan via de website:

         https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/stimuleringsfonds-info



STUURGROEP
PARKMANAGEMENT 

De inflatie, stijging van de energierekening en 

brandstofprijzen en het duurder worden van 

dagelijkse boodschappen maakt het voor meer 

mensen lastig om rond te komen. 

Werkgevers hebben vaak een belangrijke rol 
in het signaleren van problemen Als u merkt 
dat uw werknemers hierover zorgen hebben, 
wijs ze dan op de schuldhulp-verlening van de 
Kempengemeenten. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de 
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van 
de Kempen.

Zij zijn op werkdagen van 9.00 - 11.00 uur 
telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 
0497 - 745544.

Meer informatie
over de werkwijze
lees je hier: 

     https://www.kempengemeenten.nl/financiele-problemen

SCHULD−
HULPVERLENING 
INWONERS
KEMPEN−
GEMEENTEN 

In het afgelopen jaar hebben er wat 

wisselingen plaatsgevonden binnen de 

stuurgroep Parkmanagement. 

Hetty van der Hamsvoort heeft plaatsgemaakt 
als Parkmanager bij OBGB om als Wethouder 
aan de slag te gaan bij Gemeente Bladel. Als 
portefeuillehouder Economische zaken blijft 
Hetty onderdeel uitmaken van de stuurgroep 
namens de gemeente. Met haar ruime ervaring 
als Parkmanager en haar nieuwe taken als 
wethouder is Hetty een belangrijke kracht in 
het samenwerkingsverband. 

Met de toetreding van Hetty namens de 
gemeente is Burgemeester Remco Bosma 
uit de commissie gestapt. Bovendien is 
Remco Bosma voorgedragen als dijkgraaf 
van Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier, waardoor hij de gemeente dit jaar zal 
verlaten. We willen de heer Bosma via deze 
weg dan ook hartelijk danken voor zijn inzet 
ten behoeve van de ondernemers in onze 
gemeente. 

Ter vertegenwoordiging van de ondernemers 
op de bedrijventerreinen is OBGB voorzitter 
Frank Rooijakkers (Berg Jeths Advocaten B.V.) 
betrokken en is Tom Lavrijssen als nieuwe 
Parkmanager namens OBGB lid van de 
stuurgroep. Het Kempisch Bedrijven Park (KBP) 
wordt vertegenwoordigd door Marco van 
Geel (VGI-groep), die het stokje afgelopen jaar 
heeft overgenomen van Michiel Wassink (VDL 
Fibertech Industries).

De stuurgroep krijgt tevens ondersteuning 
van Gert Jan van Steenhoven, Beleidsadviseur 
Economie gemeente Bladel. Hij neemt de 
plaats in van Guus Stappaerts, die inmiddels 
gestart is bij Waterschap de Dommel op de 
afdeling Grondzaken voor de gebiedsgerichte 
aanpak.

We zijn ervan overtuigd dat we met deze 
stuurgroep de kwaliteit van de bedrijven-
terreinen kunnen waarborgen en verbeteren, 
een gezamenlijk belang.
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KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN
 

KVO−B
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De bedrijventerreinen in onze gemeente voldoen al jaren aan de KVO-B normen, 

waarmee we een veilige bedrijfsomgeving kunnen waarborgen. 

De KVO-commissie (bestaande uit afgevaardigden 
van Gemeente Bladel, Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost, Politie Zuid Oost Brabant en OBGB) heeft 
een plan van aanpak gemaakt om hercertificering 
van het Keurmerk Veilig Ondernemen te 
realiseren. Voor een goede onderbouwing 
van het plan is er een enquête verspreid onder 
de lokale ondernemers en de uitkomsten 
daarvan zijn vertaald naar aandachtspunten en 
doelstellingen die maatregelen vereisen vanuit de 
samenwerkende partijen. 

Resultaten enquête
Over het algemeen geven de deelnemende 
ondernemers aan dat er een veilig gevoel heerst 
op de bedrijventerreinen in Gemeente Bladel. De 
voornaamste aandachtpunten:
• Verkeersveiligheid en uitstraling (er zijn met 

name problemen met ontsluiting en parkeren)
• Overlast (voornamelijk op het gebied van 

verkeersvraagstukken)
• Meldingbereidheid bij ondernemers (veel 

incidenten worden niet gemeld)
• Voorbereid zijn op calamiteiten
• Ondermijning en Cybercriminaliteit

Voorkomen is beter dan genezen
De criminaliteitscijfers betreffende inbraak dalen 
in Nederland het snelst op KVO-gecertificeerde 
bedrijventerreinen.

Mede als gevolg van de jarenlange inzet op 
publiek-private samenwerking op lokaal niveau. 
De gezamenlijk gemaakte en uitgevoerde 
actie-plannen zorgen voor investeringen in 
betere beveiliging (denk aan investeringen op het 
gebied van het afsluiten van bedrijventerreinen, 
camerabeveiliging en voorlichting van het 
bedrijfsleven). De schade die het bedrijfsleven 
jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid 
wordt door deze en andere maatregelen fors 
verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het 
veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers 
en burgers. Maar ook is er vaak een structurele 
verbetering van de samenwerking tussen 
ondernemers en andere partijen te zien. 

Bijkomend voordeel: Een aantal verzekerings-
maatschappijen, waaronder Interpolis, geven 
korting op de premie als het bedrijventerrein 
voldoet aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Bovendien kunnen we bij een beperkt aantal 
schadeclaims van het collectief rekenen op een 
resultaatparticipatie vanuit Interpolis. Vorig jaar 
ontvingen we een bedrag van €19.799,09 wat 
we kunnen investeren in de veiligheid op de 
bedrijventerreinen. 

De trofee wordt uitgereikt aan dat bedrijf, 

dat het best voldoet aan de vastgestelde 

KVO-criteria  op het gebied van veiligheid, 

verlichting, deelname aan het collectief 

beveiligingsproject, diefstalgevoeligheid 

en b.v. belemmering van vluchtwegen.

In 2022 zijn de volgende bedrijven door 
het KVO-preventieteam genomineerd, 
waarvan de winnaar binnenkort bekend 
gemaakt zal worden:

• Delpharm Bladel

• Koster Keunen

• Therminon 

• Dechra Veterinary Products

• Theo Lauwers Autoschade

• IGMA Fijnmechanica

• FittinQ

• Diffutherm

• Pantex Holland

• The Schippers Group

• ATD Machinery

KVO/OBGB
TROFEE 

HOE KAN IK DE POLITIE HELPEN 
MET CAMERABEELDEN?

Met beelden van uw beveiligingscamera(’s) kan je de politie helpen bij opsporingsonderzoek
als er bij jou in de buurt een misdrijf, zoals een overval of inbraak, heeft plaatsgevonden.
We gebruiken daarvoor het systeem Camera in Beeld. In dit systeem houdt de politie per straat bij welke
beveiligingscamera’s beschikbaar zijn, wie de eigenaar is en hoe lang de beelden worden bewaard.
Kijk op www.politie.nl/cib waar je rekening mee moet houden en hoe je de beelden kunt delen met de politie.
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Meer informatie over
parkmanagement vindt u op:

www.bladel.nl          www.iskempen.nl
www.obgb.nl 

Vragen of opmerkingen:

Gemeente Bladel, Gert Jan van Steenhoven
(Beleidsadviseur Economie)
(g.vanSteenhoven@bladel.nl, tel. 088-4970554)

OBGB, Tom Lavrijssen (Parkmanager)
(tom@obgb.nl, tel.  06-49887703)

Parkmanagement Gemeente Bladel
Postbus 11, 5530 AA Bladel

Veiligheid op de
bedrijventerreinen: 

Opmerkingen m.b.t. de veiligheid op de bedrijven-
terreinen? U kunt meldingen doen op www.bladel.nl
of contact opnemen met het bedrijvenpreventieteam: 

Bedrijventerrein de Sleutel
Theo Lauwers, Lauwers Beheer BV, tel. 06-5321291
Mark van de Brande, IGMA Fijnmechanica,
tel. 06-54327822

Bedrijventerrein De Beemd
Ronald Mentrop, Totaal Events, tel. 0497-745091

Bedrijventerrein Hapert
Renier Saris, Wagenbouw Hapert, tel. 06-52328035

Bedrijventerrein KBP Hapert
Marcel van der Heijden, Moeskops Grafisch,
tel. 06-22980055

Voor overige (industrie)gebieden in
Gemeente Bladel:
Tom Lavrijssen, OBGB, tel. 06-49887703
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BEREIKBAARHEID
EN MOBILITEIT 

We zijn met Brainport Bereikbaar aan de weg 
aan het timmeren om de bereikbaarheid van 
de bedrijven op de bedrijventerreinen in 
Gemeente Bladel te verbeteren. 

Bereikbaarheid verbeteren
We vragen relevante data op bij ondernemers 
in dit gebied en met dit inzicht werken we 
vervolgens gericht aan een verbeterde bereik-
baarheid voor bestaande medewerkers en 
nieuw arbeidspotentieel, maar ook aan goed 
werkgeverschap én de vitalere werknemer. 

‘Mobiliteitsscan’
We starten met een ‘mobiliteitsscan’ waarmee 
we inzicht krijgen in kansen en het verander-
potentieel in reisgedrag. Collectief, maar 
ook per deelnemende onderneming. Als 
ondernemer kan je bijvoorbeeld direct zien 
hoeveel CO2-uitstoot jouw medewerkers 
produceren met hun woon-werkverkeer

en je leert wat actieve fietsstimulering kan 
opleveren met betrekking tot ziekteverzuim. 

Naast deze voorbeelden biedt de applicatie 
nog veel meer mogelijkheden om het effect 
van diverse maatregelen op gebied van 
woon-werk en zakelijk verkeer inzichtelijk te 
krijgen. 

Regio aan tafel
De collectieve resultaten uit de scan worden 
besproken aan een ‘mobiliteitstafel’ waar 
afgevaardigden namens de ondernemers, 
gemeente, Brainport Bereikbaar en OBGB 
zullen aanschuiven. We zijn ervan overtuigd 
dat deze samenwerking daadwerkelijk een 
betere mobiliteit in de regio zal opleveren.

WORD LID VAN OBGB
Ben je als ondernemer actief in Gemeente Bladel, maar nog geen
lid van OBGB? Bekijk de voordelen en voorwaarden op de website
en schrijf je direct in: https://obgb.nl/home/lidmaatschap/


