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IN DEZE UITGAVE O.A.:

VOORWOORD
Energie is een onderwerp dat we vaak
voorbij zien komen in de media. Ook voor
bedrijventerreinen is dit erg actueel, in het
bijzonder in onze Kempenregio.
Er is in deze omgeving namelijk schaarste in
de netwerkcapaciteit voor het terug leveren
van energie. Dat betekent voor een aantal
ondernemers dat de investering in zonnepanelen op dak - al dan niet met hulp van een
SDE-subsidie - niet het rendement oplevert
dat op voorhand was bepaald.
Enexis geeft aan dat er niet genoeg ruimte is
op het net om stroom terug te leveren. De
Kempengemeenten zetten zich in om dit
probleem onder de aandacht te brengen
bij de verschillende partijen. De door
Enexis aangekondigde capaciteitstoename
binnen vijf tot zeven jaar duurt te lang!
Het Kempisch Ondernemers Platform
heeft een start gemaakt met het project
Energietransitie, waarbij zij zich als doel
heeft gesteld om alle (energie)data bij
ondernemers te verzamelen, in beeld te
brengen en technische oplossingen te
bieden. Over o.a. deze ontwikkelingen leest
u meer in deze Nieuwsbrief.
Wij vinden het belangrijk om ook op deze
plaats nog eens het belang te benadrukken
dat ondernemers hun stem laten horen.
Blijf verzoeken indienen bij Enexis voor
een aansluiting t.b.v. het terug leveren van
zelf opgewekte stroom. Blijf melden als
de investeringen gedaan zijn, maar een
aansluiting bij Enexis nog steeds niet mogelijk
is. Kaart het probleem aan bij Provincie, het
Rijk of belangenverenigingen.
Daarmee geven wij als Kempische
ondernemers een belangrijk signaal af!
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Oppervlaktetemperatuur (in °C)
Comfortabel (18-23 °C)
Lichte hittestress (23-29 °C)
Matige hittestress (29-35 °C)
Sterke hittestress (35-41 °C)

Hittestress is de mate van hinder die wordt ondervonden door overmatige warmte. Dit kan leiden tot
een verminderde arbeidsproductiviteit en verhoogde
kans op overlijden
Hittestress is persoonsgebonden. De oppervlaktetemperatuur en luchttemperatuur zijn meetbaar, maar
de gevoelstemperatuur is per persoon anders. Dit geldt
ook voor de mate waarin mensen bestand zijn tegen
uv-straling en luchtvochtigheid. De in de kaart
weergegeven oppervlaktemperaturen hebben
betrekking op de zogenoemde stralingstemperatuur van het oppervlak. Daarnaast is de door
de mens ervaren temperatuur afhankelijk van de luchtvochtigheid, windsnelheid en temperratuur van de
aangevoerde lucht.

Klimaatstresstest
Hitte-analyse: Oppervlaktetemperatuur

opdrachtgever:

Gemeente Bladel
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ADVIESREGELING

DIGITALISERING
Op 1 april 2021 is de Adviesregeling Digitalisering MKB
geopend, en na een maand zijn er al 50 aanvragen
ingediend en zijn er 46 toegekend. Dit is boven
verwachting. De regeling is opgezet om in deze
moeilijke tijd ondernemers te helpen innoveren, en
blijkbaar durven veel MKB-ers juist nu de stap zetten
om te investeren in digitalisering.
De subsidies landen in de hele MRE-regio, bij
een diversiteit aan bedrijven, en veel ingehuurde
experts komen uit de regio. Daarmee geeft de
Adviesregeling Digitalisering heel concreet een
impuls aan het regiobreed versterken van de
economie.
Ook OBGB-lidbedrijf CoTrans B.V., gevestigd op het
Kempisch Bedrijvenpark heeft onlangs de voucher
aangevraagd. Arjan van Sambeeck (Controller)
van CoTrans: ‘Wij gaan deze voucher gebruiken
om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om
datasharing te realiseren met transport platforms.’
De bedoeling is om actieve planningen te gaan
delen en zo ‘lege kilometers’ te reduceren. ‘Door
de platforms worden daarbij Ad-hoc opdrachten
toegevoegd tussen twee reeds geplande stops.’
CoTrans heeft inmiddels een adviseur betrokken
bij het project en geeft aan dat de aanvraag van de
subsidie eenvoudig en laagdrempelig is. De subsidie
bedraagt maximaal € 1.000,- per ondernemer en bij
toekenning wordt van de ondernemer zelf ook een
investering gevraagd.

Met deze regeling kunnen individuele MKB-ers
subsidie krijgen om bij een expert advies in te
winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf
te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en
wat dit oplevert.
Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer
in de regio gevestigd is, een MKB-er is met minder
dan 100 medewerkers, gevestigd in de regio
Zuidoost-Brabant en dat de ondernemer zelf een
bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de
aangevraagde subsidie.
De aanvragen die ingediend zijn hebben betrekking
op o.a. het organiseren van de workflow facturering,
het digitalisering van trainingen, dataverzameling
en e-mailmarketing, digitalisering van relatiebeheer,
een nieuwe website met een webshop en
beveiliging van data en systemen.
Indienen is nog steeds mogelijk, kijk voor meer
informatie op: https://metropoolregioeindhoven.nl/
subsidies/adviesregeling-digitalisering
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KLIMAATBESTENDIGE
BEDRIJVENTERREINEN,
EEN TERUGBLIK OP DE
KLIMAATDIALOOG
Waarom klimaatdialogen?
Het klimaat in Nederland verandert en dat merken we ook in Bladel. De
zomers zijn steeds heter en droger en tegelijkertijd zijn er vaker heftigere
buien en stormen. Ook bedrijventerreinen zijn kwetsbaar: bedrijven in
Bladel ervaren vaker schade en overlast, dat raakt de bedrijfscontinuïteit
van ondernemers en roept vragen op.
Hoe verminderen we schade door instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen of machines en mensen
die oververhit raken? Is de ondernemer zich bewust van het risico op
stagnerende bedrijfsprocessen met (financiële) risico’s? En hoe pak je dit
aan als ondernemer, bedrijvenvereniging en gemeente?
De gemeente Bladel ontwikkelt een aanpak voor klimaatadaptatie,
oftewel het aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarvoor voert
zij klimaatdialogen met de omgeving over diverse onderwerpen. Op 30
maart 2021 kwamen gemeente, OBGB en bedrijven digitaal bijeen voor
de bijeenkomst over Toekomstbestendige Bedrijventerreinen in Bladel.

Bevindingen
De eerste bevindingen zijn als volgt:
• Wateroverlast is bekend bij ondernemers en sommigen hebben daar
ervaring mee. Hittestress is minder een item. Het thema hitte wordt
wel erkend als toenemend risico. Simpele oplossingen zoals witte
daken zijn daarom interessant;
• Begroeide daken en het afkoppelen van hemelwater zijn maatregelen
die belangrijk worden om te komen tot klimaatbestendige terreinen;
• Parkeren neemt veel ruimte in op bedrijventerreinen. Als het lukt om
lokale medewerkers meer met de fiets en het Openbaar Vervoer te
laten komen, dan komt er ruimte vrij voor groen en (berging van)
hemelwater;
• Ondernemers hebben behoefte aan:
- Informatie, zoals subsidies, regelgeving en de
baten van maatregelen;
- Tips en goede voorbeelden bekijken bij de buren;
- Richtlijnen of zelfs eisen voor nieuwbouw;
- Maatwerk adviezen.

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Bladel
De klimaatdialoog was een gesprek over de klimaatadaptatie opgave voor
bedrijven(terreinen). Wat is het probleem, waarom is het een probleem
en voor wie? De gevolgen van klimaatverandering raken allerlei aspecten
van bedrijvigheid (van keten tot intern proces) en allerlei betrokkenen
(van werknemer tot pandeigenaar). Maar het ging ook over kansen. Hoe
willen en kunnen we ons, individueel en collectief, voorbereiden op de
gevolgen van klimaatverandering?
Tijdens deze klimaatdialoog is veel opgehaald over een aantal aandachtspunten op de terreinen, koppelkansen voor klimaatadaptatie met
ontwikkelingen zoals energietransitie, ideeën voor wat ondernemers zelf
kunnen doen en de behoefte voor hulp vanuit gemeente en OBGB.

In de afbeelding hiernaast is de klimaatstresstest weergegeven voor
de gemeente Bladel. Deze test is een hulpmiddel dat inzichtelijk
maakt wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor een
bepaald gebied en er wordt informatie verzameld over locaties die
gevoelig zijn voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte.
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl
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Hittestress is de mate van hinder die wordt ondervonden door overmatige warmte. Dit kan leiden tot
een verminderde arbeidsproductiviteit en verhoogde
kans op overlijden
Hittestress is persoonsgebonden. De oppervlaktetemperatuur en luchttemperatuur zijn meetbaar, maar
de gevoelstemperatuur is per persoon anders. Dit geldt
ook voor de mate waarin mensen bestand zijn tegen
uv-straling en luchtvochtigheid. De in de kaart
weergegeven oppervlaktemperaturen hebben
betrekking op de zogenoemde stralingstemperatuur van het oppervlak. Daarnaast is de door
de mens ervaren temperatuur afhankelijk van de luchtvochtigheid, windsnelheid en temperratuur van de
aangevoerde lucht.
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POLITIE

WIJKAGENTEN
IN GEMEENTE
BLADEL
Wie is uw wijkagent?
Op www.politie.nl/mijnbuurt is inzichtelijk
(bij het invullen van een plaatsnaam of
postcode) wie de wijkagent is en hoe u
deze agent kunt bereiken. Elke wijkagent
heeft een eigen informatiepagina, daar
vindt u een contactformulier dat u in kunt
vullen. Ook staan op deze pagina eventuele
verwijzingen naar social media. Via 09008844 kunt u de wijkagent bellen.

RISICO−
INVENTARISATIE
EN EVALUATIE IN
TIJDEN VAN CORONA
Het belang van een goede gezondheid van
werknemers is door de corona-crisis bij eenieder
op het netvlies komen te staan. De RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E) is, ook voor
kleine bedrijven, bij uitstek geschikt om de
gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te
brengen en maatregelen te nemen.
Toekomstbestendige maatregelen
voor een gezonde (thuis)werkplek
Het werk is voor veel bedrijven drastisch
veranderd. Hoe geeft u de nieuwe manieren van
werken vorm in uw bedrijf? En hoe zorgt u dat uw
bedrijf voorbereid is op gezondheidsrisico’s?
Naast maatregelen om werknemers veilig naar
het werk te laten komen, zijn er ook nieuwe
vraagstukken als het gaat om de gezondheid van
werknemers die thuiswerken. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat het thuiswerken een
definitiever karakter lijkt te krijgen en virologen
waarschuwen dat deze virusuitbraak niet de
laatste zal zijn.
Na een periode waarin ad hoc oplossingen zijn
gezocht, is het tijd om maatregelen te nemen die
toekomstbestendig zijn. Corona is dan ook een
verplicht onderdeel geworden in de RI&E en ook
thuiswerken heeft aandacht nodig in de RI&E,
indien dat van toepassing is.

De RI&E geeft u inzicht in de risico’s van onder
andere thuiswerken, virussen en werkdruk in de
werkomgeving, waaruit een plan van aanpak volgt
om maatregelen te nemen. Precies wat u nodig
heeft om voorbereid de toekomst in te gaan.
Advies op het gebied van Arboveiligheid
Saasen Groep is al jaren partner van ISK op
het gebied van Arboveiligheid. Wij kunnen ISK
leden op adequate wijze ondersteunen met het
voorkomen van Arborisico’s (RI&E, Preventie en
VCA) én in het voorbereiden van de organisatie
voor het geval er toch iets mis gaat. Het hebben
van een actuele (en getoetste) RI&E is een
wettelijke verplichting.

Veiligheid verbeteren
Bij spoed of verdachte situaties belt u
112. Valt u iets bijzonders op? Onbekenden
die regelmatig bij u in de straat parkeren?
Denkt u dat er vanuit een bedrijf drugs
verhandeld worden of dat er wiet gekweekt
wordt?
De wijkagent wil dat graag weten. Noteer
het tijdstip waarop u iets verdachts zag,
kentekennummers, signalementen, alles
wat kan helpen om een verdachte op
te sporen. Daarmee helpt u mee om de
veiligheid op onze bedrijventerreinen te
verbeteren!

Op de juiste wijze omgaan met risico’s
levert daarnaast enorm veel op. Minder
incidenten, lagere verzuimkosten, vaak lagere
verzekeringspremies en/of een lager eigen risico
én een fijne en veilige werkomgeving.
Wilt u meer weten of vrijblijvend
advies ontvangen?
Neem dan contact op met Marit Hoogendijk
via T: 0492-430555 of
marit.hoogendijk@saasen.nl
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Wim Roosen komt uit een
ondernemersfamilie. Zijn ouders hadden
een schoenenwinkel in Hoogeloon, vier
van de vijf kinderen uit het gezin
zijn ondernemer geworden, ieder op
zijn of haar eigen specialisme.

Ropro Productie BV
BEDRIJVENTERREIN:

Hapert
SECTOR:

Toeleverancier voor de
metaal-, kunststof, elektro
en maakindustrie
LID VAN OBGB VANAF
: 2003
AANTAL MEDEWERKERS :
13

Kun je iets vertellen over de bedrijfsnaam?
Gewoon een afkorting van hoe ik heet en wat ik
doe: Roosen Productie. Mijn achternaam was al als
bedrijfsnaam in gebruik door mijn broer.

Mooiste compliment dat je gekregen hebt?
Dat klanten bij me terugkomen en zeggen dat ze blij
zijn met de oplossing die ik voor ze gevonden heb.
En als ze zeggen dat de werkplaats er netjes uitziet.

Vertel kort iets over het bedrijf
Wij maken onder andere kabels en monteren
halffabricaten en eindproducten voor de
maakindustrie. Ik ben in 1996 begonnen toen
ik nog bij Philips werkte en daar werk mee naar
huis kon nemen omdat een machine niet goed
functioneerde. De vraag werd steeds groter en
daarom heb ik de stap gezet om er een eigen
onderneming van te maken. Lang heb ik vanuit huis
en een kleine werkplaats gewerkt. Eind 2011 kocht ik
het pand aan de Energieweg in Hapert.

Wat was je grootste uitdaging als ondernemer?
Het pand kopen en vast personeel in dienst nemen.
Daarmee nam de verantwoordelijkheid toe. Maar
ik werd wel ineens veel serieuzer genomen door
opdrachtgevers en het heeft me uiteindelijk meer
werk opgeleverd.

Welke eigenschappen typeren
jou als ondernemer?
Ik werk graag. Ik zie uitdaging waar anderen afhaken.
Ik streef naar perfectie en stop niet voordat er een
oplossing komt voor het probleem of de vraag van
mijn klanten.

Wat vind je van OBGB?
Ik ben vooral blij met de mogelijkheid om bepaalde
zaken in vereniging in te kunnen kopen (ISK). Het is
voor een kleine ondernemer fijn om mee te kunnen
liften met ‘de grote jongens’.

Heb je een tip voor een startende ondernemer?
Laat je niet door anderen leiden, volg je hart en ben
niet bang voor de beren op de weg maar probeer
die als uitdaging te zien.
Is er balans tussen werk/privé?
Nee, eigenlijk niet. Ik werk echt graag en ga gerust
op zondag nog een paar uurtjes naar de zaak. Als ik
echt wil ontspannen, stap ik op de motor. Als ik een
rothumeur heb en ik stap op mijn Honda Fireblade,
fluit ik al voordat ik het dorp uit ben.

04

BEDRIJFSNAAM:
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Ik ben met niks begonnen, heb alles zelf opgebouwd
en verdiend. Ik ben trots op mijn personeel, op wat
ik bereikt heb en hoop dat uit te stralen naar mijn
mensen en klanten.

Ik zou OBGB mee willen geven dat ze zich niet
alleen op de grote bedrijven richten; de kleine
ondernemers tellen ook mee en dat gevoel krijg ik
niet altijd.
Ik ben persoonlijk geen voorstander van versplintering, zoals ik het Vrouwennetwerk en de
Young Entrepeneurs soms noem. Doe alles gewoon
sámen, dan versterk je elkaar pas echt.

ENERGIETRANSITIE
IN DE KEMPEN
Nederland staat voor de opgave om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990
en de productie van elektriciteit moet CO2-neutraal zijn. Bedrijventerreinen zijn grootverbruiker van energie en juist daar liggen kansen voor besparing én verduurzaming.
Het Kempisch Ondernemers Platform
vertegenwoordigt het bedrijfsleven
in de Kempen en heeft zich als doel
gesteld om samen met ondernemers,
ondernemersverenigingen en
Kempengemeenten concrete stappen te
zetten op het gebied van verduurzaming.
Duurzaamheidsambities van het
bedrijfsleven
In samenwerking met VNO NCW,
KOP, OBGB en gemeente Bladel
zijn een aantal ondernemers op
bedrijventerrein de Sleutel benaderd
met het verzoek om in gesprek te gaan
over de duurzaamheidsambities van
het bedrijfsleven. De intentie is om aan
de slag te gaan met deze ambities en
deze vervolgens te delen met andere
bedrijventerreinen in onze regio.

Data in beeld brengen
Drie studenten zijn in opdracht van
het KOP vanaf februari 2021 gestart
met het in beeld brengen van alle data
die te maken hebben met energie
en duurzaamheid. Daarbij wordt aan
ondernemers op vier bedrijventerreinen
in de Kempen (de Haagdoorn, Kempisch
Bedrijvenpark, Waterlaat en Kleine
Hoeven) in het bijzonder gevraagd
om een gesprek (30-45 minuten) aan
te gaan met student Harm Jansen
over energieverbruiken, behoeften en
opwekmogelijkheden.

Op basis van de verzamelde informatie
zullen duurzaamheidsoplossingen
uitgewerkt worden die betrekking
hebben op het individuele bedrijf en/of
het bedrijventerrein.
Meer informatie en
contactgegevens van de studenten
Harm Jansen
harm.jansen@hetkop.nl
Tel. 06-34052266
Walter Sonnemans
walter.sonnemans@hetkop.nl
Tel. 06-83901389

Enquete
Aan alle ondernemers op
de Kempische bedrijventerreinen wordt gevraagd
om een enquête (15 min.)
in te vullen via de QR code of deze link:
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLScjrz1N-fm5HLl4Zx_
Mea6uPEpV24InbmmO-oDV_
nRuYWPiZg/viewform.

Harm van den Brand
harm.vd.brand@hetkop.nl
Tel. 06-40188632
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UPGRADE

CAMERA−
BEWAKING
OBGB gaat het camera systeem op bedrijventerreinen de Sleutel, Leemskuilen en
de Beemd upgraden met instandhouding
van het bestaande convenant.

WILT U UW BEDRIJF OPENSTELLEN?

BRANDWEER
OEFENINGEN
WEER VAN START
De lokale brandweer oefent met regelmaat op
de bedrijventerreinen van de gemeente Bladel
gedurende de avonduren.
Dit is goed voor de geoefendheid van de
vrijwilligers, maar ook voor de bekendheid van
brandweerlieden in de diverse bedrijfspanden.
Vanwege de Corona versoepelingen is het
voor de brandweer mogelijk om dit weer op te
gaan pakken.
Tijdens een daadwerkelijk incident is het nóg
eenvoudiger om snel een beeld te vormen en
een plan van aanpak te maken.
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Het biedt dus voordelen voor het bedrijfsleven
om de lokale brandweer uit te nodigen voor
een oefening, maar het is voor ondernemers
ook mogelijk om een afspraak te maken met
de brandweer voor een bezichtiging. De
brandweer neemt tijdens zo’n afspraak ook
kennis van de inrichting van het bedrijfspand
en voorziet ondernemers bovendien van tips.
Wilt u uw bedrijf openstellen voor het
oefenen van de brandweer?
Of heeft u interesse in een bezichtiging door
de lokale brandweer? Stuur dan een e-mail
naar OBGB (hetty@obgb.nl) en de brandweer
neemt vervolgens contact met u op.
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In dit convenant met gemeente Bladel
zijn afspraken gemaakt over de opnames
die de camera’s verrichten van openbaar
gebied. De werkgroep heeft de afgelopen
periode gesprekken gevoerd met
diverse ondernemers, die wij specifiek
om medewerking vragen vanwege de
locatie van hun bedrijfspand op deze
bedrijventerreinen.
Dit heeft te maken met de meest ideale
posities waarin de nieuwe camera’s
geprojecteerd worden. De huidige
camera’s (geplaatst in 2013) zijn nog steeds
operationeel maar wel verouderd. Daarom
is besloten om te investeren in een nieuw
systeem, waarbij de camera’s op masten
geplaatst worden op openbaar gebied,
daarbij gebruik makend van de stroom- en
internetverbinding van ondernemers.
Na de upgrade op de Sleutel, Leemskuilen
en de Beemd zullen ook de camera’s op
bedrijventerrein Hapert vervangen gaan
worden. Op het Kempisch Bedrijvenpark
zijn camerasystemen geplaatst vanuit het
verplichte parkmanagementtraject. Dit
maakt geen onderdeel uit van het OBGB
cameraproject maar wordt georganiseerd
vanuit Parkmanagement KBP.

Veilig
uw pand
verhuren
TE HU

KEURMERK VEILIG
ONDERNEMEN:

TE HUUR

UR

Het Bedrijvenpreventieteam is ruim 10 jaar

WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN EN WELKE RISICO’S LOOPT U?

VEILIG UW BEDRIJFSPAND
VERHUREN
Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van de overheid
te blijven. Maar u als verhuurder komt in de spotlights te staan als uw pand in
verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. Hoe kunt u dat voorkomen?
Wilt u veilig en zorgvuldig uw pand verhuren?
Zorg dan dat u in ieder geval:
• toestemming heeft om het pand te mogen
verhuren van uw opstalverzekeraar, uw
hypotheekverstrekker en mogelijk ook uw
gemeente;
• een origineel en geldig legitimatiebewijs
heeft gezien van de huurder, dat u dit heeft
gecontroleerd en zelf een kopie heeft
gemaakt;
• heeft vastgesteld dat de huurder rechtmatig
in Nederland verblijft;
• heeft vastgesteld dat de huurder voldoende
legaal inkomen heeft om de huur te kunnen
betalen en dat u hiervan documenten heeft
gezien, deze heeft gecontroleerd en er een
kopie van heeft gemaakt;
• een schriftelijk ondertekend huurcontract
heeft met daarin onder meer afspraken over
het gebruik en inspectie van het pand en
over de ontbinding van het contract;
• geen contante betalingen accepteert
én dat u alleen huur ontvangt van de
bankrekening van de huurder;
• goed en periodiek toezicht houdt op
het pand en het gebruik ervan;
• een goede huuradministratie voert
(inclusief bovenstaande documentatie)

BEDRIJVEN−
PREVENTIE
TEAM KVO

Als verhuurder komt u in de spotlights te
staan als uw pand in verband wordt gebracht
met drugscriminaliteit, witwassen of illegale
huisvesting. Het is dus van het grootste belang
dat u een potentiële huurder grondig screent en
dat u alert bent op verdachte omstandigheden.
De overheid doet er alles aan om ondermijnende
criminaliteit tegen te gaan en u bent daarin een
essentiële schakel. U kunt namelijk voorkomen
dat criminelen onderdak krijgen voor hun
activiteiten en dat u zelf onbedoeld betrokken
raakt bij criminaliteit.
Via deze link is de gehele
brochure inzichtelijk:
https://obgb.nl/wpcontent/uploads/2021/02/
veiliguwpandverhurentotaal-flyer.pdf

geleden opgericht als onderdeel van het
Keurmerk Veilig Ondernemen.
Dit team houdt zich bezig met veiligheid
en de personen die deel uitmaken van dit
team vormen ‘de ogen en de oren’ van
onze bedrijventerreinen. Zij zijn werkzaam
bij een van de OBGB-lidbedrijven of
woonachtig op de terreinen.
OBGB is op zoek naar nieuwe
contactpersonen, die deel uit gaan
maken van dit team.
Het is niet de bedoeling om intensief te
vergaderen en te overleggen. Er wordt
twee keer per jaar met de partners politie,
brandweer en gemeente geschouwd op
de terreinen en je bent aanspreekpunt
voor OBGB-leden voor een gedeelte van
het bedrijventerrein v.w.b. veiligheidszaken.
Interesse?
Neem dan contact op via hetty@obgb.nl.

In de brochure Veilig uw pand verhuren staat
waar u moet letten, aan welke verplichtingen u
moet voldoen en welke risico’s u loopt als u een
woning of bedrijfswoning verhuurt.
Nieuwsbrief Parkmanagement Gemeente Bladel
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COLOFON
De nieuwsbrief is een uitgave van Parkmanagement
Gemeente Bladel en wordt verspreid op de
bedrijventerreinen van de gemeente Bladel.
Oplage:

600 stuks

Redactie & teksten: Guus Stappaerts,
Hetty van der Hamsvoort
Ontwerp&realisatie: Comcorde+

Meer informatie over
parkmanagement vindt u op:

STAND VAN ZAKEN
NETWERKCAPACITEIT

www.bladel.nl
www.obgb.nl

www.iskempen.nl

Vragen of opmerkingen:
Gemeente Bladel, Guus Stappaerts
(g.stappaerts@bladel.nl, tel. 0497-361636)
OBGB, Hetty van der Hamsvoort
(hetty@obgb.nl, tel. 06-41559548)
Parkmanagement Gemeente Bladel
Postbus 11, 5530 AA Bladel

Op dit moment is er in onze regio schaarste in de netwerkcapaciteit voor
het terug leveren van energie. Hierdoor worden bedrijven op een wachtlijst
geplaatst bij netbeheerder Enexis als zij opgewekte stroom willen leveren
aan het net.
Het probleem is ontstaan doordat de
netbeheerders Enexis en Tennet niet hebben
geanticipeerd op de groeiende behoefte aan
transport van elektriciteit voor zelf opgewekte
stroom. De Kempengemeenten zijn hierover al
vier jaar in gesprek met deze partijen, tot nu toe
helaas zonder resultaat.
Men beroept zich op te weinig capaciteit in geld
en personeel als oorzaak. Er is wel toegezegd
dat binnen vijf tot zeven jaar extra capaciteit
wordt vrijgemaakt. De Kempengemeenten
vinden vijf tot zeven jaar veel te lang duren voor
een oplossing.
Onze ambitie als duurzame economische
regio komt zo onder druk te staan. We hebben
daarom dit probleem onder de aandacht
gebracht bij Provincie en Rijk en het Kempisch
Ondernemers Platform heeft een start gemaakt
met het project Energietransitie.
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Daarnaast zijn we actief aan de slag om
alternatieven te vinden voor het terug leveren
van stroom. Om het probleem op te lossen is
het van belang om:
• Verzoeken te blijven indienen bij Enexis
voor een aansluiting ten bate van terug
levering van zelf opgewekte stroom. Want
als de wachtlijst groeit, groeit ook de
urgentie om daar iets aan te doen;
• Zich te melden als er problemen ontstaan
doordat er geen aansluiting op Enexis
mogelijk is, maar hiervoor al wel de nodige
investeringen heeft gedaan.
• Zich te melden als er kennis is van
alternatieve mogelijkheden zelf opgewekte
stroom te transporteren of op te slaan.
• Dit probleem aan te kaarten bij Provincie
en Rijk of belangenverenigingen via eigen
netwerk.
Melden is mogelijk via c.rieswijk@bladel.nl

Nieuwsbrief Parkmanagement Gemeente Bladel

Veiligheid op de
bedrijventerreinen:
Opmerkingen m.b.t. de veiligheid op de bedrijventerreinen? U kunt meldingen doen op www.bladel.nl
of contact opnemen met het bedrijvenpreventieteam:
Bedrijventerrein de Sleutel
Coördinator:
Hallenstraat, Bedrijfsweg, Handelsweg, Raambrug:
Vacture
Industrieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsweg:
Theo Lauwers, Lauwers Beheer BV,
tel. 0497-384255
Bedrijventerrein Hapert
Coördinator:
Renier Saris, Wagenbouw Hapert, tel. 06-52328035
Mocht de straat waarover de melding gaat, niet
vermeld staan in het overzicht, dan kunt u contact
opnemen met parkmanager Hetty v.d. Hamsvoort.
Wij zijn nog op zoek naar coördinatoren voor
bedrijventerreinen de Sleutel, de Beemd en het KBP.
Voor meer info mail naar hetty@obgb.nl.

