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KLIMAATBESTENDIGE
BEDRIJVENTERREINEN 

De provincie Noord-Brabant en gemeenten 
Bladel en Reusel-De Mierden gaan samen 

onderzoeken welke mogelijke oplossingen 
er zijn voor knelpunten in de doorstroming, 

lange wachttijden, leefbaarheid en veiligheid 
op de provinciale weg N284 tussen Reusel-
De Mierden en de aansluiting van de A67 ter 

hoogte van Hapert. Dat hebben gedeputeerde 
Christophe van der Maat en de wethouders Jan 

Heijman en Cees van de Ven 19 maart 2018 
officieel bekrachtigd met een handtekening.

Groot onderhoud voor de N284
In 2020 staat groot onderhoud voor de N284 
gepland. Een goed moment om knelpunten aan 
te pakken, zoals de veiligheid van fietsers, de 
ontsluiting van de aanliggende bedrijventerreinen, 
de wachttijden bij de vele stoplichten en het vele 
vrachtverkeer dat via de N284 naar de A67 moet.
De komende periode worden de mogelijke 
oplossingen in kaart gebracht. Het projectbureau 
dat hiervoor wordt opgericht dient eind 2018 
alle oplossingen in beeld te hebben gebracht. 

Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden 
worden hierbij betrokken. In 2019 worden door 
de gemeenten en de provincie keuzes gemaakt 
over de beste aanpak. Het doel is om in 2021 te 
starten met de uitvoering.

Ontsluiting bedrijventerreinen
De Sleutel en Kleine Hoeven
Gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel werken 
aan een uitvoeringsplan voor een extra ontsluiting 
voor bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine 
Hoeven. Deze ontsluiting moet de Hamelendijk 
en de Raambrug in de toekomst ontlasten en 
de verbinding tussen beide bedrijventerreinen 
verbeteren. De nieuwe aansluiting op de N284 
wordt afgewogen binnen de studie naar de 
N284. De voorkeursvariant wordt uitgewerkt in 
een ontwerptekening met inrichtingsplan. De 
ondernemersverenigingen van beide gemeenten 
en andere belanghebbenden worden komende 
maanden betrokken bij de verdere uitwerking van 
het ontwerp.

De effecten van het project Klimaatbestendige 
bedrijventerreinen zijn soms wat lastig 
meetbaar. Ons klimaat verandert en daardoor 
zal de kans op wateroverlast steeds verder 
toenemen. We zullen ons hierop moeten 
voorbereiden! 

Retentievijver
Inmiddels is de werking van de nieuwe 
uitstroomvoorzieningen – een werkende 
retentievijver – in gang gezet. Duidelijk 
zichtbaar is de overvolle retentievijver aan de 
zuidkant van De Sleutel. 

Klimaatscan
De werkgroep zit niet stil! Een aantal bedrijven 
aan het Rootven heeft een zeer uitgebreide 
klimaatscan ondergaan en bij de tweede groep 
ondernemers heeft een ‘Riosonic’ onderzoek 
plaatsgevonden. De gemeente zal samen met 
rioolspecialist Nick van Gils in gesprek gaan 
met de bedrijven uit dit pilotgebied. Participatie 
van ondernemers is een voorwaarde voor een 
succesvol project! 

• De Sleutel werkgelegenheid biedt aan 
circa 3000 werknemers?

• De Sleutel daarmee in de top 40
 staat van bedrijventerreinen provincie 

Noord-Brabant als het gaat om 
werkgelegenheid?

• De gemiddelde arbeidsproductiviteit per 
arbeidsplaats (FTE) € 120.600,- is. In  de 
regio Zuidoost-Brabant is dat gemiddeld 
€ 84.100,-?

• Het aantal banen op bedrijventerrein 
De Sleutel in de periode 2007-2016 is 
afgenomen met 4% (120 banen) terwijl 
het aantal banen regionaal een groei van 
4% laat zien?

• De Sleutel zorgt voor 0,41 arbeids-
plaatsen bij andere bedrijven buiten 
het bedrijventerrein (in de regio of 
daarbuiten)?

• Leegstand onder het frictieniveau ligt?
 (Bron: Kengetallen De Sleutel, onderzoek door STEC groep)

Wilt u de gehele Economische Effectrapportage 
voor bedrijventerrein De Sleutel graag lezen? 
deze is te downloaden op de website van 
de gemeente Bladel: https://www.bladel.nl/
ondernemer/rapporten-en-cijfers_43124/.
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Dit is de 10de Parkmanagement Nieuwsbrief.
Met een nieuwere en frissere uitstraling. 

Volop nieuws over de bedrijventerreinen 
van de gemeente Bladel. Volop nieuws over 

ondernemen in het Economisch hart
van de Kempen: Bladel. 

Voor de 8ste keer is de KVO/OBGB-Trofee 
uitgereikt, dit keer aan een bedrijf dat al vaak 
genomineerd werd voor deze fel begeerde 
prijs. Rob Smets en personeel van Arifal, van 
harte gefeliciteerd!  

Het parkeren van vrachtwagens zorgt – ook 
op onze bedrijventerreinen – voor overlast. 
Vanwege het wegvallen van de openbare 
en gratis parkeerplaats op het KBP maar ook 
vanwege de wet- en regelgeving die onlangs 
ingegaan is. 

Tijdens het inspirerende Ondernemerscafé 
op 4 april jl. deed Jos Bosch, rector van het 
Pius X-College het verzoek aan ondernemers 
om gastlessen te komen geven.  

Wij zijn nog steeds op zoek naar medewerkers 
van OBGB-lidbedrijven die het KVO-project 
als coördinator willen ondersteunen. Dat 
kost niet veel tijd en is een belangrijke 
bijdrage waardoor we dit project in stand 
kunnen houden. 

Wij wensen u een fijne mei-vakantie!
Werkgroep KVO 

Tijdens de algemene ledenvergadering van
OBGB op 4 april j.l. heeft burgemeester Peter 

Maas van de gemeente Bladel de KVO/OBGB-
trofee 2018 uitgereikt aan Arifal, gevestigd aan 

Hallenstraat 25 in Bladel. 

Arifal is reeds een aantal jaren gevestigd op 
bedrijventerrein de Sleutel en produceert dozen 
op maat op basis van wensen en behoeften. 
Vanuit de locatie in Bladel worden klanten uit 
Nederland en België voorzien van kartonnen 
verpakkingen; de zusteronderneming in België 
produceert en herstelt houten pallets. Vanwege 
een zeer grote variëteit aan ontwerpen en 
kwaliteiten zoekt men voor klanten continue naar 
de beste prijs kwaliteitsverhouding en wordt een 
Verpakkingsadvies gegeven.

Directeur Rob Smets nam enigszins verrast 
de prijs in ontvangst: “Ik wist dat we bij de tien 
genomineerde bedrijven zaten, maar je gaat er 
niet van uit, dat juist jouw bedrijf die prijs wint. 
We besteden wel veel aandacht aan het aspect 
veiligheid in de meest brede zin van het woord, 
en dat betekent dat je behalve interne zaken 
ook externe zaken goed op orde moet hebben. 
Deze prijs is natuurlijk voor ons wel een mooie 
bevestiging!”.

De trofee is één jaar lang in het bezit van het bedrijf 
dat op veiligheidsgebied de zaken het beste op 
orde heeft en komt na dat jaar in het bezit van 
de volgende winnaar. Een certificaat vormt de 
blijvende herinnering aan de toekenning.
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MOGELIJKE OPLOSSINGEN KNELPUNTEN:

ONDERZOEK
PROVINCIALE WEG N284 

WIST U DAT: 
De nieuwsbrief is een uitgave van Parkmanagement 
Gemeente Bladel en wordt verspreid op de bedrijven-
terreinen van de Gemeente Bladel:

Oplage: 550
Redactie & teksten: Jaimy Panjoel, Jesse Scheres,
 Guus Stappaerts,
 Hetty van der Hamsvoort
Fotografie: Hetty van der Hamsvoort,
 Erwin Peijs
Ontwerp & realisatie: Comcorde+

Meer informatie over
parkmanagement vindt u op:

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

Vragen of opmerkingen:

Gemeente Bladel, Guus Stappaerts
(g.stappaerts@bladel.nl, tel. 0497-362 448)

Gemeente Bladel, Jesse Scheres
(j.scheres@bladel.nl, tel. 0497-362 423)

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
Contactpersoon:
Hallenstraat, Bedrijfsweg, Handelsweg, Raambrug:
Flip Grave, WVK-groep, tel. 0497-331210
Contactpersoon:
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

Dit project wordt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd

Whatsapp
groepen voor

bedrijventerreinen 
 Meld u ook aan!

Zie pagina 4.   

Tijdens het Ondernemerscafé op

4 april 2018 deed de rector van het

Pius X-College Jos Bosch de oproep

aan ondernemers om naar school te

komen en in een gastles te vertellen

over hun bedrijf en daarmee

de leerlingen voor te bereiden op een 

toekomst in deze regio.

 

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich 
via Tonny Huijben van het directiesecretariaat 
aanmelden (via t.huijben@piusx-college.nl). Het 
is de bedoeling dat de ondernemers aangeven 
op welk gebied zij een gastles willen geven, 
zodat ingeschat kan worden bij welk vak dit 
thuishoort en mensen met elkaar in contact 
gebracht kunnen worden.

Na de meivakantie zal een eerste bijeenkomst 
van een werkgroep georganiseerd worden 
voor een delegatie van het Pius X-College, 
Rythovius College en enkele ondernemers met 
de bedoeling om tot een kader te komen waarin 
ondernemers en onderwijs elkaar van dienst 
kunnen zijn.

Ook als de ondernemers mogelijke vacatures 
hebben voor een bijbaantje voor leerlingen 
(anders dan een baantje in de supermarkt) 
kunnen ze dat via het genoemde e-mailadres 
doen. Het is de bedoeling om daarmee een soort 
van ‘vacaturebank voor bijbaantjes’ inrichten.

ONDERNEMERSCAFE

GASTLESSEN VAN ONDERNEMERS
OP HET PIUS X−COLLEGE 



Zowel Koster Keunen als Dechra zijn vorig jaar gestart om samen met hoveniers en 
groenadviseurs oprichtingsplannen op te stellen met het doel hun percelen om te 

vormen op basis van de biodiversiteitsgedachte. De financiering vanuit het 2B Connect 
project is mooi meegenomen, maar beide bedrijven gaan vooral voor een groene, 

duurzame en aantrekkelijke werkomgeving.

Wandelpark met grote poel bij Dechra
In het voorjaar van 2018 zal Koster Keunen haar spiksplinternieuwe bedrijfspand aan 
de Raambrug verfraaien met inheemse bomen, struiken en beplanting. Dechra heeft 
besloten om in het najaar van 2018 een groot gedeelte van het eigen terrein in te gaan 
richten als wandelpark waarbij een grote poel een centrale plaats inneemt. Ook hier wordt 
inheemse beplanting toegepast, een bloemenmengsel gebruikt dat vlinders, hommels en 
bijen aantrekt en zal ook bij dit bedrijf de tuin de biodiversiteit op het bedrijventerrein en 
haar omgeving stimuleren. 

Mogelijk voor alle OBGB-lidbedrijven op de Sleutel
Omdat het bij beide bedrijven om relatief grote tuinen gaat wordt misschien de indruk 
gewekt dat dat een voorwaarde is om mee te doen met het project. Dat is niet zo; 
OBGB-lidbedrijven op de Sleutel kunnen meedoen aan het project ook al gaat alleen om 
het plaatsen van een insectenhotel, vleermuizenkast, het planten van een boom of het 
strooien van een bloemenmengsel. 

U kunt nog steeds mee doen!
Er zijn nog steeds mogelijkheden om ook mee te doen aan de biodiversiteit voor uw 
bedrijfsperceel! Informeer hiervoor bij OBGB-parkmanager Hetty van der Hamsvoort.  
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BIODIVERSITEIT:

OBGB−LIDBEDRIJVEN
VERGROENEN 

SNEL MELDEN

WHATSAPP−GROEPEN 
BEDRIJVENTERREINEN 
GEMEENTE BLADEL 

OBGB-lidbedrijven en bewoners kunnen 
deelnemen aan twee Whatsapp-groepen. 
Eén voor bedrijventerreinen Hapert en één 
voor bedrijventerreinen Bladel. Bedoeling 
is om inbraken, diefstal, vernielingen 
en overlast te voorkomen. In geval van 
ernstige calamiteiten wordt de groep als 
communicatiemiddel gebruikt.

Elke bedrijfslocatie levert contactgegevens 
(bedrijfsnaam, persoonsnaam en mobiel 
nummer) van maximaal twee personen 
aan via whatsapp@obgb.nl; het blijft 
ieders verantwoordelijkheid om OBGB te 
voorzien van eventuele wijzigingen. 

Het is nog steeds mogelijk aan te melden 
via een bericht aan whatsapp@obgb.nl. 
Ook vragen of opmerkingen kunnen hier 
gesteld worden.

ONTBIJTBIJEENKOMST:

UPGRADING BEDRIJVEN−
TERREIN DE SLEUTEL 

Op 1 maart 2018 heeft een ontbijtbijeenkomst 
plaatsgevonden op bedrijventerrein De Sleutel 

bij Willems Baling Equipment.
Het was een interactieve en interessante 

ontbijtbijeenkomst; er is door de bedrijven 
input geleverd voor  het businessplan voor 
bedrijventerrein de Sleutel: Hoe maken we 

bedrijventerrein de Sleutel toekomstproof en 
interessant voor investeringen? 

Enthousiasme
We bedanken de aanwezige ondernemers voor 
hun enthousiaste inbreng en Willems Baling 
Equipment voor de gastvrijheid tijdens de 
vroege ochtend. Een aantal ondernemers heeft 
visitekaartjes afgegeven bij Jasper Beekmans 
en Martijn Exterkate van STEC Groep. Inmiddels 
zijn circa 15 individuele gesprekken gevoerd met 
ondernemers.

Input voor businessplan
Naast de individuele gesprekken was er op 
dinsdag 10 april  de gelegenheid om vrijblijvend 
binnen te lopen bij de WVK-groep zodat alle 
ondernemers de mogelijkheid hebben gehad 
hun input te leveren voor het businessplan. 

Plannen voor de nabije toekomst
In het businessplan komen acties te staan die de 
gemeente en de bedrijven samen gaan uitvoeren. 
Het plan heeft betrekking op de openbare ruimte, 
maar ook op individuele bedrijfskavels. Bedrijven 
hebben hun plannen voor de nabije toekomst 
kenbaar gemaakt en deze krijgen een plek in het 
businessplan. Daarnaast worden de investeringen 
en het grootonderhoud van de gemeente 
afgestemd op dit businessplan zodat de ingrepen 
op het juiste moment worden uitgevoerd. Acties 
kunnen dus zowel op privaat als publiek terrein 
plaatsvinden.

Nog ideeën of aanvullingen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog 
aanvullingen of ideeën geef deze dan aan ons 
door. Ook over vragen over het businessplan 
kunt u altijd contact opnemen. Dit kan met Jesse 
Scheres (gemeente Bladel) via 0616110415 of het 
e-mailadres j.scheres@bladel.nl of Hetty van der 
Hamsvoort via het e-mailadres hetty@obgb.nl. 
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Winnaar 2018:ArifalNederlandB.V.
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In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(een samenwerkingsverband tussen brandweer, 
politie, gemeente en ondernemers) wordt met 
regelmaat een schouw verricht op de bedrijven-
terreinen in de gemeente Bladel, waarbij niet 
alleen openbaar gebied maar ook de bedrijven 
beoordeeld worden op vaste punten zoals 
verlichting, diefstal-gevoeligheid, deelname 
collectieve beveiliging, bereikbaarheid van hulp-
diensten en verloedering.

Tien bedrijven werden genomineerd tot mogelijke 
winnaars van de KVO/OBGB-trofee 2018. Renier 
Saris van het bedrijvenpreventieteam gaf aan dat 
Arifal de voorgaande jaren al meerdere malen 
genomineerd was maar telkens buiten de prijzen 
viel. ‘Een terechte overwinning van Arifal, waarbij 
het bedrijvenpreventieteam diverse zaken positief 
beoordeeld heeft. Het pand wordt supernetjes 
onderhouden en vervult daarmee binnen de 
gemeente Bladel een voorbeeldfunctie!’

De laatste tijd wordt steeds vaker geconstateerd 
dat er vrachtwagens in de avond, nacht en 
vroege ochtend geparkeerd staan op onze 
bedrijventerreinen. In sommige gevallen leidt dit 
tot overlast.

Waar niet en waar wel?
Voor het KBP geldt een parkeerverbod en 
vrachtwagens dienen aldaar te parkeren op de 
beveiligde parking of op de private kavels. Op 
bedrijventerreinen De Sleutel, de Beemd en 
Hapert geldt geen parkeerverbod.

We merken echter dat er sprake is van overlast 
door geparkeerde vrachtwagens. In de meeste 
gevallen is het vrachtverkeer dat bij een bedrijf op 
het bedrijventerrein moet laden en lossen.

Voorkom overlast
Om overlast te voorkomen vragen we aandacht 
voor deze parkeersituaties. Spreek uw leveranciers 
en chauffeurs er op aan dat het parkeren van de 
vrachtwagens voor overlast en onveilige situaties 
zorgt. Indien de vrachtwagen bij uw bedrijf moet 
lossen biedt hem daarvoor dan ruimte op uw 
terrein.

Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan overnacht 
worden op de beveiligde parking op het Kempisch 
Bedrijvenpark. Verwijs in dat geval de chauffeur 
naar die plek en maak dat ook kenbaar bij uw 
leverancier. Zo houden we met zijn allen de 
overlast beperkt en zorgen we dat de wegen altijd 
veilig bereikbaar zijn!

Voor het vrachtverkeer dat afkomstig is van de A67 
en het KBP gebruikt als tussenstop is aandacht 
gevraagd bij de provincie Noord-Brabant en 
Rijkswaterstaat.
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OVERLAST:

PARKEREN VAN
VRACHTWAGENS

OP ONZE
BEDRIJVENTERREINEN 

• Arifal Nederland B.V.

• Apex Anilox B.V.

• Berlingr Automatisering

• CoTrans B.V.

• Diffutherm B.V.

• Henderson

• Moeskops Grafisch 

Afwerkingsbedrijf

• Saris Aanhangers B.V.

• Therminon B.V.

• Van de Brande Metaal B.V.

GENOMINEERDEN: 

KVO/OBGB
TROFEE 20I8


