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Als ondernemer hebt u ook de zorgen over de 
gezondheid van uw werknemers en de continuïteit 
van het bedrijf. De ene sector wordt harder geraakt 
dan de andere, maar de economie ondervindt de 
gevolgen van het coronavirus hoe dan ook. Ook in 
onze gemeente hebben bedrijven te maken met 
het wegvallen van orders, uitstel van investeringen 
of de uitval van personeel, waardoor maatregelen 
noodzakelijk zijn. 

Ik hoop dat het steunpakket dat het Kabinet heeft 
samengesteld voor het behoud van banen en de 
economie uw bedrijf door deze moeilijke tijden heen 
kan loodsen en dat de diverse instanties u goed van 
dienst kunnen zijn. Voor meer informatie daarover 
verwijs ik u naar onze specialisten van Kempen-
Plus, maar ook RvO, UWV en de Belastingdienst.

Als gemeente hebben we onlangs een coulance-
regeling getroffen voor uitstel van betaling van 
gemeentelijke belastingen.

We stemmen aanvullende economische maat-
regelen af in het Crisisteam Economie van de 
Brainportregio. Dit team bekijkt niet alleen de 
maatregelen voor de korte termijn, maar richt 
zich ook op maatregelen voor de langere termijn, 
zodat de economie na het coronavirus weer wordt 
aangejaagd en gestimuleerd in onze regio. 

Lichtpuntjes zijn er ook in deze onzekere tijd. 
Er ontstaan initiatieven van samenwerken en 
‘elkaar vooruit willen helpen’. Zoals bedrijven die 
spontaan grote hoeveelheden mondkapjes en 
andere beschermingsmiddelen afstonden toen 
OBGB daarvoor een oproep deed en er zijn diverse 
bedrijven die laptops beschikbaar hebben gesteld 
aan Brainport voor thuisonderwijs. En er zijn 
bedrijven die werknemers inlenen van bedrijven 
die tijdelijk geen werk meer hebben. Mijn dank 
daarvoor. Hopelijk draagt deze nieuwsbrief er aan 
bij om bedrijven in onze gemeente te verbinden en 
samen tot oplossingen te komen. Ik ondersteun dit 

van harte. Dit laat zien dat u er als ondernemer niet 
alleen voor staat. Het is een moeilijke tijd, maar we 
kunnen dit samen aan. Houd moed en pas goed op 
uzelf en uw naasten. We gaan hier samen uitkomen.

Wilt u meer informatie over het steunpakket voor 
ondernemers? Kijk dan op > kempenplus.com
Daar vindt u actuele informatie over alle regelingen 
en doorverwijzingen naar andere instanties. 

Met hartelijke groet,
Remco Bosma,
Burgemeester gemeente Bladel

Burgemeester Remco Bosma
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Als donderslag bij heldere hemel is er afgelopen maand veel veranderd in ons land 
en waarschijnlijk ook voor uw bedrijf, uw werknemers, uw klanten en uw relaties. Van 
ondernemers vraagt deze tijd veerkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen om er 
het beste van te maken. Ik hoop dat u en uw naasten niet persoonlijk zijn getroffen door 
het coronavirus, maar zoals bekend zijn ook in onze gemeente en regio mensen ziek 
geworden. Hen wens ik heel veel beterschap. 
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Beste OBGB-leden,

Onze burgemeester Remco Bosma memoreerde al hoe het coronavirus 
in korte tijd het leven van u, uw naasten en uw bedrijf is gaan beheersen. 
Hopelijk verkeren u en uw gezin nog in goede gezondheid.

Enige tijd geleden hadden wij als spreker in ons midden Kees Koolen, 
ondernemer en investeerder in “start ups” en bekend van Booking. 
Com. Hij stelt “Coronacrisis leidt tot totale reset van de wereld”. Elk 
bedrijf wordt op een of andere wijze getroffen. Gelukkig komen van 
overheidswege allerlei steunmaatregelen op gang. 

De visie van Kees Koolen is er een van velen. Hij verwacht een trage 
herstart van de economie in het tweede halfjaar, maar niemand kan 
precies overzien wat de toekomst brengt. Wat we in ieder geval nodig 
hebben is een positieve instelling, vertrouwen, creativiteit en bereidheid 
tot samenwerking. Van een en ander hebben we al uitingen gezien.

Aan het eind van zijn verhaal heeft onze burgemeester het over moed 
houden. Om het dicht bij huis te houden: in de tuin schijnt wel de zon, 
maar ik zie nog geen groen blad aan de  beukenhaag en de dak platanen 
zijn nog kaal en de akkers waar ik op uitkijk zijn leeg.

Toch zal dat binnen nu en enkele maanden heel anders zijn. Daar 
vertrouw ik op, omdat dat elk jaar zo is. Om met zanger/dichter Leonard 
Cohen te spreken: “there is a crack in everything, that’s how the light 
gets in”.

Met vriendelijke groet,

Namens OBGB,
Ger Baken

Ook van Ham Tenten & Podia wordt kei hard getroffen door de 
maatregelen ten gevolg van het corona virus. Met ingang van 16 maart 
jl. hebben wij geen enkel werk meer. Maar wij willen niet zielig thuis 
zitten, wij willen aan de slag! 

Wat kunnen wij bieden:
• Vrachtwagens met chauffeur (wij hebben een
 transportvergunning, lengte en breedte vergunning).
• Vrachtwagen chauffeurs om ziekte of tijdelijke te
 korte mee op te vangen.
• Vrachtwagen chauffeurs met kraanpapieren.
• Machinist voor (rotterende) verrijker (incl. papieren).
• Machinist voor hoogwerker (incl. certificaten).

• Monteurs voor in de bouw, machinebouw, zonnepanelen leggen.
• Magazijn medewerkers (incl. heftruckcertificaat).
• Technisch Tekenaars (S-Cad Re-event, AutoCad,
 Solidworks incl. licentie).
• Constructeur (SCIA incl licentie).
• Machinaal Terrein vegen.
• En alles wat je zelf nog meer kunt bedenken.
• Onze helden willen alles doen en staan per direct klaar.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact
opnemen met onze operations afdeling via
operations@vanhamtenten.com of 0497-870995.

VAN HAM TENTEN & 
PODIA BIEDT AAN
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Reijnders advocaten is gelegen in hartje Eindhoven maar ook veel en 
graag actief in De Kempen. Wij zijn er op gericht om ondernemers op 

die juridische vlakken bij te kunnen staan waar ondernemers mee te 
maken kunnen krijgen. Reijnders advocaten staat voor goed en eerlijk 

advies zonder moeilijke woorden en zonder excessieve rekeningen. Wij 
streven na een echte gesprekspartner te zijn die je door het doolhof 

van wetgeving weet te begeleiden. De koffie staat altijd klaar! 

REIJNDERS ADVOCATEN: 

GESPREKSPARTNER VOOR 
KEMPISCHE BEDRIJVEN

Juist in deze tijd waarin zowat iedere ondernemer met spanning naar de 
toekomst kijkt en hoopt op een kentering en goed nieuws, meent ons 
kantoor een aanleiding te zien om en bijdrage te leveren. De interesse 
in de werktijdverkorting was groot. Helaas was ons aanbod om gratis 
assistentie nog niet gecommuniceerd, of de overheid trok de stekker 
uit deze regeling. De NOW – de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
voor Werkbehoud- werd tegelijkertijd geïntroduceerd. 

Werkgevers kunnen met een beroep op de NOW een aanvraag indienen 
voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Met deze 
tegemoetkoming kunnen zij werknemers met een vast en met een 
flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in 
ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid 
tot verlenging met nog eens 3 maanden.

Hoe werkt de NOW? Reijnders advocaten legt het uit: 
1. De werkgever verwacht vanaf 1 maart 2020 ten minste 20% 

omzetverlies;
2. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken 

ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf 
wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest 
en wordt de tegemoetkoming daarop afgestemd. 

3. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de 
tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

4. De werkgever betaalt het loon aan de werknemers volledig door als 
gebruik wordt gemaakt van de tegemoetkomingsmaatregel.

5. De werkgever is verplicht om géén ontslag op grond van 
bedrijfseconomische redenen (UWV-procedure) aan te vragen 
voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de 
tegemoetkoming ontvangen wordt.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk 
van de terugval in omzet. Als 100% van de omzet wegvalt, is de 
tegemoetkoming 90% van de loonsom. Als 50% omzet wegvalt, is dit 
45% en als 25% omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de 
loonsom van de werkgever.

De actualiteiten volgen elkaar in rap tempo op. Reijnders advocaten 
houdt u graag op de hoogte. U kunt gerust contact met ons opnemen 
via info@reijnders-advocaten.nl of 040-787 32 80 voor vragen. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. Aarzel niet en benader ons!
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Voor jong en oud creatief plezier!

Een plaat welke in deze tijd positiviteit 
zal uitstralen. Positiviteit welke 
terug te zien is in de afbeelding en 
natuurlijk door te kleuren, tekenen 
of versieren met foto’s voor ouders, 
opa’s en oma’s of een ander.

Download hem hier!

KLEURPLAAT  

PLUK JE PLAAT

mailto:info%40reijnders-advocaten.nl?subject=
https://www.obgb.nl/public/ck/files/Pluk%20je%20Plaat%20│%20versID%20Marjon%20van%20der%20Mark.pdf


Sinds maandag 23 maart zijn er al verschillende 
Preventieteams vanuit JAMwerkt aan de slag 
gegaan bij enkele bedrijven in de Kempen. 
Deze preventieteams zorgen ervoor dat de 
temperatuur van collega’s wordt opgemeten 
en de handen worden gedesinfecteerd. Op 
deze manier wordt het besmettingsrisico 
geminimaliseerd en kunnen de medewerkers 
met een gerust hart aan de werkdag beginnen. 
Het preventieteam draagt zelf beschermende 
kleding en handschoenen.
 
Voor de komende weken hebben we nog zo’n 
5 Preventieteams beschikbaar.

Voor meer informatie over de preventieteams, 
klik hier > Coronavirus-preventieteam

Voor collega lidbedrijven die te maken hebben 
met een hoog verzuim of een tijdelijke piek 
in drukte, hebben ze ook voor enkele dagen, 
weken of maanden gemotiveerde,  fitte 
jongeren en starters beschikbaar die per direct 
inzetbaar zijn. Daarnaast zijn de jongeren en 
starters die op zoek zijn naar een vaste baan te 
vinden in de > Talentenbank 

JAMWERKT 

PREVENTIETEAMS OM 
BESMETTINGSRISICO OP DE 

WERKVLOER TEGEN TE GAAN 

De overheid heeft verschillende regelingen 
en steunmaatregelen voor ondernemers. 
Het steunpakket wordt o.a. uitgevoerd 
door UWV, KempenPlus, RVO of de 
Belastingdienst. De regelingen worden 
centraal gepresenteerd en regelmatig 
bijgewerkt op de website van KempenPlus: 
> Kempenplus.com. 

De 21 gemeenten in de regio Eindhoven 
hebben een crisisteam opgezet voor 
economische zaken. Dat team heeft als 
doel om de provincie en ministeries van 
informatie te voorzien over lokale en 
regionale problemen die ontstaan door het 
Coronavirus en om regionale maatregelen 
af te stemmen.

Namens de Kempen is burgemeester 
Remco Bosma coördinator. Indien er in uw 
sector of bedrijfstak problemen ontstaan, 
die nog niet algemeen bekend zijn, dan 
vragen wij u dit bij de gemeente te melden 
via g.stappaerts@bladel.nl 

John Huybregst Holding stelt een bedrijfshal
ter beschikking voor ondernemers die in de
problemen zijn gekomen en ruimte
nodig hebben.

Er wordt een vergoeding gevraagd
voor het energieverbruik en het bedrijf
mag de hal gebruiken zolang er geen
nieuwe huurder zich aandient. Het gaat
om een hal aan Raambrug 28, met een
 beschikbare ruimte van 120 m2 en een
entresol van 85 m2. 

Interesse?
Neem contact op met John Huybregts,
06-536 014 46 of info@johnhh.nl 

Metaal Flex Nederland B.V. is een internationaal 
detacheringsbureau dat zich bezighoudt 
met de detachering van gekwalificeerd en 
gemotiveerd (productie)personeel. 

Interesse?
Als ondernemers behoefte hebben aan 
personeel kunnen zij contact opnemen met 
Roel van Heugten van Metaal Flex Nederland, 
telefoonnummer 0497-386033.

Inzet van personeel is op zeer korte termijn 
mogelijk en beschikbaar!  

JOHN HUYBREGTS HOLDING  METAAL FLEX NEDERLAND B.V.  

STEUNPAKKET 
OVERHEID 

ONDERNEMER
SIGNALEN VOOR 
REGIONAAL 
OVERLEG CRISIS−
TEAM ECONOMIE

BEDRIJFSHAL
BESCHIKBAAR

PERSONEEL 
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27 maart 2020

Meer informatie? Ga naar www.kvk.nl/corona
of bel het KVK-Coronaloket 0800 2117 (ma-vr 8.30 tot 17.00 uur)

* m.u.v. enkele sectoren, zie rvo.nl/bmkb
** mits fysieke inrichting buitenshuis en actief in geselecteerde sectoren
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De overheid heeft verschillende regelingen en steunmaatregelen voor ondernemers.
Het steunpakket wordt o.a. uitgevoerd door UWV, KempenPlus, RVO of de Belastingdienst.
De regelingen worden centraal gepresenteerd en regelmatig bijgewerkt op de website van 
KempenPlus. > Kempenplus.com.   

NOODPAKKET VOOR
BANEN EN ECONOMIE 
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IN GESPREK MET ERIK JANSEN (QLF BRANDS):

JOINING A
HANGOUT!

Erik Jansen, CEO van QLF Brands 
(waaronder Lampenlicht) praat 

ons bij over de stand van zaken 
bij het OBGB-lidbedrijf, gevestigd 

op Kempisch Bedrijvenpark: ‘Op 
kantoor werkt iedereen inclusief 
onze klantenservice vanuit huis. 

Gelukkig hadden we al voordat het 
min of meer verplicht werd een test 

ingevoerd. Hierdoor kon iedereen, 
met hier en daar nog een kleine 

aanpassing, direct thuis werken.’

Het is vreselijk wat sommige bedrijven nu 
overkomt, Erik Jansen geeft aan dat het lijkt alsof 
het nu aan QLF Brands voorbijgaat. ‘Er wordt enorm 
veel online besteld en maart gaat bij ons de beste 
maand uit de geschiedenis worden. Raar om te 
melden natuurlijk, maar gelukkig goed nieuws voor 
ons en onze medewerkers.‘

Er was bij QLF Brands al een overlegstructuur 
ingevoerd waarbij personeel dagelijks en wekelijks 
in teams overlegd. ‘Nu doen we dat via ‘Google 
Hangouts’ waardoor we iedereen betrokken 
houden en aan de juiste zaken laten werken. Op MT 
niveau hebben we een extra dagelijkse “Hangout” 
aan het einde van de dag. In totaal dus twee keer, 

één in de ochtend en één aan het 
einde van de dag. Hierdoor kunnen 
we nog sneller inspelen op veranderingen 
en behoeften.’
In het magazijn worden alle maatregelen genomen 
die nodig zijn, zoals op juiste afstand van elkaar 
werken en ook worden handvatten, scanners 
en andere onderdelen gedesinfecteerd. ‘Tevens 
houden we de pauzes gescheiden en hebben we 
mondkapjes beschikbaar voor diegene die dat wil.’ 

In de winkels zijn maatregelen getroffen die je nu 
overal ziet. ’Hier hebben we een enorme daling in 
bezoekers van ca. 70-80% en vragen we een NOW 
regeling aan. Helaas blijkt deze nog niet geopend.’

‘We houden iedereen betrokken door onze pauzes 
en de donderdagmiddag borrel online te houden.’ 
Afgelopen donderdag was de eerste online DOMIBO. 
‘Leuk om iedereen vanuit de thuiswerkplekken, in de 
keuken, op zolder, op een eigen thuiskantoor, met 
een wijntje en een nootje te zien en te proosten op 
elkaars gezondheid.’

Zoals alle nadelen heeft deze crisis uiteindelijk vast 
ook een voordeel, al is dat nu nog moeilijk in te 
schatten, maar besluit Erik Jansen: ‘Ik hoop dat we 
snel weer in de normale situatie terugkomen’.
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VOORKEURSALTERNATIEF N284: 
FILES EN SLUIPVERKEER 

IN 2026 VERLEDEN TIJD
Aan de provinciale weg N284 die dwars door 

de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 

groot onderhoud plaats. De weg en 

omgeving worden aangepakt. In het door de 

provincie Noord-Brabant en de gemeenten 

Bladel en Reusel-De Mierden gekozen 

voorkeursalternatief zijn doorstroming, 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid 

sleutelwoorden.

Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen 
twee extra fietstunnels, fietsroutes worden 
aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of 
verplaatst en er komen maatregelen op het 
gebied van smart mobility. Voor het verbeteren 
van de N284 tussen Reusel - A67 wordt in totaal 
40 miljoen euro gereserveerd.

Gedeputeerde Christophe van der Maat, wet-
houder Wim van der Linden (gemeente Bladel) 
en wethouder Frank Rombouts (gemeente 
Reusel-De Mierden) hebben deze week 
vanwege de coronamaatregelen overleg ge-
voerd via een videogesprek en gezamenlijk een 
voorkeursalternatief gekozen. Ze vonden het 
belangrijk om ondanks de situatie in Brabant die 
velen in de provincie bezig houdt, dit overleg 
door te laten gaan om vaart in dit proces te 
houden. Het aanpakken van de N284 is namelijk 
hard nodig.

Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, 
dorpen hebben last van sluipverkeer en er is 
sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en 
voetgangers om over te steken. Dat moet in 
2026 verleden tijd zijn.

Totaalplaatje klopt
Christophe van der Maat: ”Met dit plan com-
bineren we groot onderhoud met het aanpakken 
van kruispunten en investeren we fors in de 
fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer. 
De aanpak van de N284 is ook goed voor de 
bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven 
en biedt mogelijkheden voor de Egyptische 
Poort en de ontwikkeling van beekdal de Groote 
Beerze.” In de verdere planuitwerking wordt 
gekeken naar mogelijke faunavoorzieningen 
en maatregelen om geluid en trillingen tegen 
te gaan. We willen dat de N284 energieneutraal 
wordt, waardoor we ook een bijdrage leveren 
aan de energietransitie. Een zo efficiënt 
mogelijk grondstofgebruik zorgt voor positieve 
milieueffecten, zoals minder CO2-uitstoot en 
minder afval.

Trots
De beide wethouders zijn vooral trots op het 
doorlopen proces en de goede samenwerking. 
Er is rekening gehouden met lokale wensen, 
passend binnen gemeentelijk en provinciaal 
beleid en regionale projecten. 

Van der Linden: “We hebben intensief samen-
gewerkt vanuit diverse scenario’s en zeer 
zorgvuldig een afweging gemaakt. Uiteraard 
met hulp van diverse partners en passend bij 
de ontwikkelingen in De Kempen.” Wethouder 
Rombouts springt hem bij: ”Het proces heeft 
enkele maanden langer geduurd vanwege 
een aantal extra te onderzoeken vragen over 
landbouwverkeer en de fietsstructuur. Maar 
dat was de moeite waard. Liever iets langer 
uittrekken voor een goed proces dan overhaast 
een beslissing nemen. Het totaalplaatje klopt nu 
en daar zijn we trots op.”

Gedeputeerde Staten en de gemeenteraden 
van Bladel en Reusel-De Mierden moeten nog 
instemmen met het voorkeursalternatief.

Inloopbijeenkomst N284 uitgesteld
Om aan alle geïnteresseerden o.a. het 
voorkeursalternatief toe te lichten, was een 
inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan de 
Markt 21 in Bladel gepland. Deze bijeenkomst 
is uitgesteld vanwege de corona-uitbraak. 
Een nieuwe datum wordt kenbaar gemaakt 
via de website www.n284.nl en via Twitter 
(@N284Project), Facebook (Project-N284) en 
Instagram (projectn284). Op de website komt 
een duidelijke uitleg met beeldmateriaal over het 
voorkeursalternatief te staan. Bij vragen kunt u 
een e-mail sturen naar N284@bladel.nl.
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De nieuwsbrief is een uitgave van Parkmanagement 
Gemeente Bladel en gemaild naar alle aangesloten
ondernemers op de bedrijventerreinen van de
Gemeente Bladel:

Redactie & teksten: Guus Stappaerts,
 Hetty van der Hamsvoort

Ontwerp & realisatie: Comcorde+

Meer informatie over
parkmanagement vindt u op:

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

Vragen of opmerkingen:

Gemeente Bladel, Guus Stappaerts
(g.stappaerts@bladel.nl, tel. 0497-361448)

OBGB, Hetty van der Hamsvoort
(hetty@obgb.nl, tel.  06-41559548)

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
Coördinator:
Vacture
Hallenstraat, Bedrijfsweg, Handelsweg, Raambrug:
Flip Grave, KempenPlus, tel. 0497-331210
Industrieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsweg:
Theo Lauwers, Autoschade Lauwers B.V.,
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.

COLOFON
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Om ondernemers in deze moeilijke tijden 
tegemoet te komen heeft de gemeente Bladel 
belastingmaatregelen genomen. “Ondernemin-
gen die nu financieel gezond zijn, willen we 
gezond houden. Daar gaan we voor. 

We willen hen daarbij ondersteunen, vandaar 
dat we hebben besloten tot het inzetten van 
deze maatregelen,” vertelt wethouder Wim 
van der Linden. “We zijn trots op onze lokale 
ondernemers en we hopen dat ook zij goed 
door deze moeilijke tijden heen komen. 

Daarom wil ik onze inwoners ook vragen om 
bij het inkopen doen onze lokale ondernemers 
niet te vergeten.”

De gemeente komt ondernemers tegemoet 
door hen uitstel van de betaling van de 
gemeentelijke belastingen te bieden. Ook is 
er een mogelijkheid om de gemeentelijke 
belastingen in maandelijkse termijnen te 
betalen. Deze maatregel geldt ook voor de 
maatschappelijke organisaties (zoals culturele 
instellingen en sportverenigingen).

Voor de belastingaanslagen die eind februari 
2020 zijn opgelegd en uiterlijk 31 mei 2020 
betaald moeten zijn, kan een aangepaste 
betaaltermijn of uitstel worden aangevraagd. 

Ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke 
organisaties kunnen een aanvraag indienen om 
de gemeentelijke belastingen later of gespreid 
te betalen. Wanneer van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt wordt, dan worden alle 
invorderingsmaatregelen tot 1 oktober 2020 
stopgezet. Het is ook mogelijk om de betaling 
via automatische incasso in maandelijkse 
termijnen tot 31 december 2020 te voldoen.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
Stuur een e-mail naar de gemeente: 
invordering@bladel.nl. In de e-mail vraagt 
u om een aangepaste betaaltermijn of uitstel 
van betaling. Nadat  uw verzoek is ontvangen, 
worden de invorderingsmaatregelen stopgezet. 

U kunt uw verzoek ook per
brief doen en versturen naar:
Gemeente Bladel
Klant Contact Centrum
Postbus 11
5530 AA Bladel

UITSTEL BETALING VAN
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

I.V.M. CORONAVIRUS VOOR ONDERNEMERS,
ZZP’ERS EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 
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