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Dit is de 12e Parkmanagement Nieuwsbrief. 
Bedoeld om u als ondernemer én bewoner te 
informeren over de bedrijventerreinen van de 
gemeente Bladel. Volop nieuws en informatie 

over ondernemen in het Economische hart 
van de Kempen: de gemeente Bladel.  

Voor de 10e keer is de KVO/OBGB-Trofee 
uitgereikt; dit keer aan een bedrijf gevestigd 
op het Kempisch Bedrijvenpark: gefeliciteerd 
Patrick Coppens en medewerkers! Op het 
Kempisch Bedrijvenpark wordt momenteel 
volop gebouwd; meer informatie leest u 
daarover in deze nieuwsbrief. Ook treft u een 
update aan over de projecten 2B Connect en 
Waterbestendige bedrijventerreinen. 

We zijn nog steeds op zoek naar BHV-ers, 
veiligheidsmensen en/of preventiemede-
werkers die een bijdrage als coördinator 
willen leveren aan het KVO-project. Voor 
meer informatie kijkt u op pagina 3. 

Mobiliteit is hot! Er zijn diverse initiatieven 
binnen de Kempen met aandacht voor mo-
biliteit. Daarom treft u bij deze Nieuwsbrief
een poster aan, waarmee u als werkgever 
uw werknemers kunt stimuleren om een 
vragenlijst over mobiliteit in te vullen. 

Als bijlage is een update van de plattegrond 
AED-apparatuur & Vluchtroutes voor de 
bedrijventerreinen in de gemeente Bladel 
toegevoegd. Wenst u deze plattegronden ook 
digitaal te ontvangen? Heeft u behoefte aan 
meerdere exemplaren? Stuur dan een e-mail 
naar info@obgb.nl. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van
OBGB op 27 maart jl. in het auditorium

van Rabobank De Kempen heeft burgemeester 
Remco Bosma van de gemeente Bladel de

KVO/OBGB-Trofee 2019 uitgereikt aan CoTrans, 
gevestigd aan de Diamantweg 68 te Hapert.
Ruim 40 lidbedrijven waren getuige van de 

toekenning van de KVO/OBGB-Trofee die dit jaar 
voor de tiende keer werd uitgereikt. 

CoTrans, voorheen gevestigd in Reusel-De Mierden, 
is in januari 2017 verhuisd naar het Kempisch 
Bedrijvenpark en ontzorgt bedrijven door middel 
van 24-uurs pallet/lengte distributie Benelux, spoed 
transporten en warehousing.

CoTrans kenmerkt zich vooral door het feit dat het 
een onafhankelijke transportonderneming is, die 
met ruim 34 (vracht)wagens en trailers goederen 
vervoert en daarbij geen gebruik maakt van depots 
of netwerken. Verladen wordt tot een absoluut 
minimum beperkt en daarmee wordt gezorgd voor 
een hoge leverbetrouwbaarheid.

Met een modern wagenpark, een up-to-date 
warehouse en kundig personeel wordt aan de 
logistieke vraag van klanten voldaan: 
Uw transport, onze zorg!

Eigenaar/directeur Patrick Coppens nam de prijs 
in ontvangst, nadat Renier Saris, lid van het KVO 
bedrijvenpreventie team, uitgebreid toelichtte 
waarom juist CoTrans de prijs verdiende.
Lees verder op pagina 2 »

Burgemeester Remco Bosma en Patrick Coppens van CoTrans B.V.
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IN GESRPREK MET:

Johan Janssen 
Spuiterij Janssen
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2B Connect:

Biodivers bedrijven−
terrein De Sleutel
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IN DEZE UITGAVE O.A.:

WINNAAR KVO/OBGB TROFEE 2019

COTRANS B.V.

BELANGRIJKE
INFORMATIE!

Actuele versie plattegronden 
Bedrijventerreinen AED−

apparatuur & Vluchtroutes
Gemeente Bladel 
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WERKNEMERSSCAN:

Bereikbaarheid & 
mobiliteit in de regio 
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In de Kempen start binnenkort een aantal 
projecten ter verbetering van de bereikbaarheid 
en mobiliteit in de regio. De herinrichting van 
de N284 wordt voorbereid. Een onderzoek naar 
de sluipverkeerroutes, een onderzoek naar 
een snelle fi etsverbinding richting Eindhoven 
en er worden pilotprojecten opgezet om de 
mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren. 

Om goed inzicht te krijgen in de potentie van 
mobiliteitsmaatregelen in de Kempen en van 
werkgevers is een werknemersscan ontwikkeld. 
Wij vragen u als werkgever uw medewerking 
te verlenen aan het verspreiden van deze 
werknemersscan. 

Via bijgaande poster vragen we aan uw 
werknemers om de vragenlijst in te vullen. Wilt 
u bijgaande poster ophangen in uw kantine of 
ko�  eruimte?

Via de QR-code op de poster word je door- 
gelinkt naar de vragenlijst. De vragenlijst is ook 
in te vullen via de website:
www.mobiliteitindekempen.nl.

De link naar deze vragenlijst wordt ook via de 
digitale ondernemersnieuwsbrieven verspreid. 
We vragen u als werkgever de link zoveel 
mogelijk te delen met uw werknemers.
Het is voor ons van belang dat zoveel
mogelijk werknemers deze scan invullen
om een optimaal beeld te krijgen van de
mobiliteit in onze regio.

Onder de deelnemers van de werknemers-
scan verloten wij een ballonvaart.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Projectteam Mobiliteitsprojecten de Kempen
Huis van de Brabantse Kempen
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BEREIKBAARHEID & MOBILITEIT IN DE REGIO

WERKNEMERSSCAN
MOBILITEIT IN DE KEMPEN 

Op 14 mei 2019 bezochten ruim 40 onder-
nemende Kempische vrouwen Paarden-
artsen Brabant. De link vrouwen en paarden 
was snel gelegd tijdens de voorbereidingen. 
Harm Borgmans had de eer om als man te 
vertellen over zijn werk: een unicum voor 
het Vrouwennetwerk waar doorgaans de 
vrouwen het verhaal doen.

Harm was boeiend in zijn betoog over het 
ontstaan van de paardenartsenpraktijk. Hoe 
hij tot de keuze kwam om dierenarts te 
worden: paarden stonden altijd centraal in 
zijn leven en er was maar één keuze voor 
hem. Focus, doorzetten en ‘waar een wil is, 
is een weg’ deden de rest.

Harm benadrukte dat dierenartsen opgeleid 
worden als arts en niet als ondernemer, 
terwijl de meeste dierenartsen dat inmiddels 
wel zijn. De praktijk Dierenartsen Midden 
Brabant waar Paardenartsen Brabant onder
valt, telt 18 dierenartsen en een veelvoud aan 
ondersteunend personeel. Deze omvang is
nodig om de 24/7 zorg te kunnen bieden.
Bij de praktijk is elke paardenarts gespe-
cialiseerd in bijvoorbeeld gebitsverzorging, 
gynaecologie, chirurgie of radio diagnostiek. 
Na de interessante presentatie op manege 
de Meulenhaoi, liepen de dames naar de 
praktijk voor een live-demonstratie wond-
verzorging bij één van de patiënten en een 
gezellige netwerk-borrel. 

Vrouwennetwerk OBGB is een netwerk 
initiatief voor ondernemende vrouwen in de 
Kempen. Wil je ook meedoen? Stuur dan een 
e-mail naar info@obgb.nl en je ontvangt een 
uitnodiging voor het volgende evenement. 

OBGB VROUWENNETWERK 

TE GAST BIJ
PAARDENARTSEN 
BRABANT

In totaal tien genomineerde bedrijven zijn 
tijdens een tweetal schouwen beoordeeld op de 
vier deelgebieden opslag, omgeving, voertuigen 
en gebouw.

Renier Saris: ‘M.n. het goed onderhoud van het 
pand en het bijzonder fraaie buitenterrein met 
strak hekwerk gaf de doorslag. Ook is sprake van 
goede camera beveiliging en het terrein ziet er 
bovendien erg netjes uit.’

Patrick Coppens was aangenaam verrast en 
verheugd door de prijs: ‘Er wordt bij CoTrans 
hard gewerkt maar er is uiteraard ook aandacht 
voor veiligheid en netheid. Een erkenning dus 
vooral voor onze mensen!’.

CoTrans was in 2018 ook al genomineerd maar 
nam deze keer de prijs mee naar huis. 

Vervolg  pagina 1 »



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 met onze parkmanager Hetty van der Hamsvoort 
(hetty@obgb.nl).  
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Het Bedrijvenpreventieteam is ruim 10 jaar geleden opgericht als onder-
deel 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.

BEDRIJVENPREVENTIETEAM KVO :

‘DE OGEN EN DE OREN’ VAN 
ONZE BEDRIJVENTERREINEN

 WWW.VEILIGONDERNEMENBEGINTHIER.NL

Iedere dag krijgen ondernemers in het MKB te maken met vormen
van cybercrime. Van ZZP’ers tot grote bedrijven, geen branche blijft
buiten schot. Te denken valt aan Identiteitsfraude, computerinbraak

en online afpersing. Hieronder een tiental tips voor het veilig gebruik
van internet en het voorkomen van dergelijke risico’s.

CYBERCRIME EN CYBERSECURITY:

10 TIPS VOOR VEILING 
ZAKELIJK BANKIEREN 

EN INTERNETTEN



IN GESPREK MET:

JOHAN JANSSEN 
(SPUITERIJ JANSSEN) 

Kun je kort iets vertellen over Spuiterij Janssen?
Spuiterij Janssen is een echt familiebedrijf, waar 
inmiddels ruim 30 medewerkers werkzaam zijn.

Wij houden ons bezig met het aanbrengen van 
natlakken en poedercoatings op diverse materialen 
en op heel veel verschillende producten, bijvoor-
beeld van plaatwerk tot machineonderdelen en van 
confettikanon tot televisiecamera’s. De producten 
die wij voorzien van een kleur vinden hun weg 
wereldwijd.

Naast het aanbrengen van een kleur, zorgen wij ook 
voor onder andere de voorbewerking, nabewerking, 
het assembleren en inpakken van producten. Wij 
richten ons vooral op seriematige producten, maar 
ook enkelstuks producten komen bij ons dagelijks 
langs. Wat wij belangrijk vinden is om samen met 
onze medewerkers op een fi jne en plezierige manier 
een hoogwaardige kwaliteit voor onze klanten te 
bereiken. 

Vanaf wanneer is Spuiterij Janssen
gevestigd op bedrijventerrein Hapert?
Spuiterij Janssen is in 1961 door mijn opa opgericht 
in Boxtel. Kort na de oprichting is Spuiterij Janssen 
naar het industrieterrein in Hapert verhuisd. Daar 
zijn wij tot op de dag van vandaag - als derde 
generatie - nog steeds gehuisvest.  In al die jaren 
zijn we fl ink uitgebreid op allerlei gebieden, bijvoor-
beeld qua aantal medewerkers, ons gebouw, de 
machinecapaciteit en onze klantenkring.

We hebben nog voldoende groeimogelijkheden op 
onze huidige locatie en mijn intentie is dan ook om 
nog lang op deze plek gehuisvest te blijven.   

Hoe lang is Spuiterij Janssen lid van OBGB?
Wij zijn sinds 2005 lid van de OBGB,
dus inmiddels al 14 jaar. 

Hoe kijk je tegen het
bedrijventerrein aan?
Ik vind dat het bedrijventerrein in 
Hapert in de basis prima op orde is. 
Uiteraard zijn er altijd nog wel een 
aantal verbeterpunten te noemen, 
zoals de orde en netheid van het 
bedrijventerrein. Ik vind dat op 
sommige plaatsen daar nog wel 
een verbeterslag kan worden 
gemaakt, wat ten goede zou 
komen aan de algehele uitstraling 
van het bedrijventerrein. 

Waar zou het parkmanagement traject zich 
volgens jou op moeten richten?
Dat zijn dan toch weer de orde en netheid. Het 
bedrijventerrein is immers een verlengstuk van ons 
eigen bedrijf. Aangezien wij orde en netheid ook 
binnen Spuiterij Janssen erg hoog in het vaandel 
hebben staan, zou het parkmanagement zich hier 
wat mij betreft nóg meer op mogen richten. 
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Ik vind dat het bedrijventerrein in 
Hapert in de basis prima op orde is. 
Uiteraard zijn er altijd nog wel een 
aantal verbeterpunten te noemen, 
zoals de orde en netheid van het 
bedrijventerrein. Ik vind dat op 
sommige plaatsen daar nog wel 
een verbeterslag kan worden 

Johan Janssen van Spuiterij Janssen
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Zowel gemeente, ondernemers en waterschap hebben baat bij toekomstig 
bestendige ofwel klimaat robuuste bedrijventerreinen. 

Gemeente en waterschap hebben inmiddels een aantal maatregelen 
uitgevoerd op bedrijventerrein de Sleutel om de regenwaterverwerking te 
verbeteren, zoals het vergroten van de waterberging en extra lozingspunten. 

Een groot aantal ondernemers op de Sleutel heeft reeds een klimaatscan 
ontvangen. In wezen is dit een inspectie van het rioolstelsel gecombineerd 
met een verbeteradvies.

Als ondernemer kunt u uw eigen terrein ook waterproof maken door middel 
van o.a. het scheiden van schone en vuile waterstromen, het aanbrengen van 
ontlastpunten en meer te vergroenen.

Interesse in deelname?
Neem dan contact op met OBGB (info@obgb.nl). 

KLIMAATBESTENDIGE BEDRIJVENTERREINEN:

VAN BELANG
VOOR IEDEREEN! 

Johan Janssen van Spuiterij Janssen

Interesse in deelname?
Neem dan contact op met OBGB (info@obgb.nl). 



In 2018 is met behulp van 2B connect de biodiversiteit in de
groenzone ten zuiden van Bedrijventerrein de Sleutel verbeterd.

 Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waardoor de bestaande 
groenzone is verbeterd, interessanter is geworden voor diverse dier- en
plantensoorten en de zone toegankelijk is gemaakt voor een ommetje. 

Vernieuwing
Begin 2018 is gestart met het kappen van het oude bosplantsoen en het 
aanbrengen van verjongingsgaten, het onderhoudspad is verlaagd en er 
zijn hoogteverschillen in de zone aangebracht. Het kaphout is hergebruikt 
en met de takken en stobbe zijn wallen gemaakt voor nestelgelegenheden. 

In het najaar is nieuw bes- en bloemdragend bosplantsoen aangeplant. Er 
is een bloemenmengsel gezaaid en er zijn fruitbomen geplaatst. Daarnaast 
zijn er diverse nest- en vleermuiskasten opgehangen. De oevers aan de 
waterloop zijn aangepast.

Wandelroute
Door een deel van de groenzone is een onverharde wandelroute 
aangelegd. Deze route is bereikbaar vanaf de Handelsweg en loopt van de 
Ambachtsweg tot de Nijverheidsstraat. Daarnaast is de Ecozone ten westen 
van het bedrijventerrein aangelegd door gemeente Reusel-De Mierden.
Naast een bijdrage uit het Interregprogramma 2B Connect is de herinrichting 
gefi nancierd door het Groen-ontwikkelfonds Brabant en gemeente Bladel.

Huis van de Brabantse Kempen
Het Huis van de Brabantse Kempen werkte in het project 2B Connect met de 
gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden samen aan inrichtingsprojecten 
om gebieden in en om de bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven 
meer biodivers te maken.

Ondernemersvereniging OBGB, ook partner in 2B Connect, heeft diverse 
ondernemers op De Sleutel gestimuleerd om hun bedrijventerreinen meer 
biodivers in te richten. Koster Keunen en Dechra hebben o.a. deelgenomen 
aan dit project. Arifal gaat dit nog doen dit jaar. 

2B CONNECT :

BIODIVERS BEDRIJVEN−
TERREIN DE SLEUTEL
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FLEX CAMPUS HAPERT:

BOUWWERKZAAMHEDEN 
FLEXHOTEL 

Flex Campus Hapert is begonnen met de 

bouwwerkzaamheden aan een Flexhotel aan de 

Wijer 50 te Hapert. Het streven is om dit gebouw 

medio juli 2020 in gebruik te nemen.

Het is een gebouw waarin 120 complete ingerichte 
studio’s c.q. 240 bedden aanwezig zullen zijn. Deze 
ingerichte studio’s worden ingezet als woonruimte 
voor internationale fl exwerkers.

De omgeving wordt ook nauw bij de herinrichting 
van de straat betrokken. Als de Flex Campus klaar 
is, wordt de hele parallelweg heringericht. De 
aansluiting op de hoofdweg De Wijer krijgt daarbij 
aandacht. Metaal Flex draagt bij in de kosten van de 
herinrichting.
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Onlangs zijn de nieuwe panden van Van Dingenen Transport en Squall 
International op het KBP in gebruik genomen. Beide bedrijven hebben 
hun vloeroppervlakte en terreinomvang vanwege groei fl ink uitgebreid.

Daarnaast is de nieuwbouw voor Willems Baling Equipment op een 
prominente zichtkavel aan de Provincialeweg in volle gang. Willems 
Baling Equipment bouwt hier een state of the art bedrijfspand.

Ook de nieuwbouw voor Willems Machinebouw is gestart. Zij bouwen op 
een zichtkavel een e�  ciënte productielocatie voor de fabricage, fi nishing 
en assemblage van roestvaststaal.

NIEUWBOUW OP KBP

Squall International

Willems Baling Equipment



WIE NOMINEERT
U VOOR DE OBGB

WERKGEVERS
BOKAAL 2019? 

De nieuwsbrief is een uitgave van Parkmanagement 
Gemeente Bladel en wordt verspreid op de
bedrijventerreinen van de Gemeente Bladel:

Oplage: 550
Redactie & teksten: Renate Pijnenburg, Minou Danel,  
 Guus Stappaerts, Hetty van der  
 Hamsvoort
Fotografi e: Hetty van der Hamsvoort,
 Imca van de Weem Fotografi e
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)

Gemeente Bladel, Minou Danel
(m.danel@bladel.nl, tel. 0497-361636)

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, WVK-groep, 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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In 2018 heeft OBGB voor de eerste keer de 
OBGB Werkgeversbokaal uitgereikt: aan 

Georges van den Bosch, oprichter van het 
50-jarige familiebedrijf Habufa uit Hapert. 

Om ondernemers die gekenschetst worden 
door ‘goed werkgeverschap, grote toegevoegde 
waarde voor de gemeenschap en maatschap-
pelijke betrokkenheid’ in het zonnetje te zetten 
heeft het OBGB-bestuur besloten om jaarlijks een 
OBGB Werkgeversbokaal uit te reiken.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de nominaties 
in de maanden september en oktober.

Voorwaarden voor nominatie zijn:
• Vestiging op de gemeentelijke 

bedrijventerreinen.
• Goed werkgeverschap, grote toegevoegde 

waarde voor de gemeenschap, stabiele 
werkgever, langdurige arbeidscontracten en 
maatschappelijk betrokken.

• OBGB-lidmaatschap (minstens 5 jaar).

OBGB-lidbedrijven kunnen (vrijblijvend) een 
bedrijf met daaraan gekoppeld een persoon 
(eigenaar, oprichter, directeur) nomineren.
Gecombineerd met een korte motivatie (plm.
100 woorden) is het mogelijk om deze nominatie 
nu al toe te sturen (via hetty@obgb.nl). 

De jury, bestaande uit notaris Hans van 
Voskuijlen, oud OBGB voorzitter Frits Oomen 
en oud directeur WVK-Groep Lambert van Erp, 
beoordeelt de nominaties en maakt tijdens de 
feestelijke Eindejaarsbijeenkomst de winnaar 
bekend.




