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Met de zesde uitgave van de Parkmanagement 
Nieuwsbrief luiden we de zomer in en kijken 
we o.a. terug op de uitreiking van de KVO/
OBGB-trofee, de succesvolle activiteiten die 
begin juni op het Kempisch Bedrijvenpark 
georganiseerd zijn, maar maken we ook melding 
van het voordeel dat OBGB-lidbedrijven hebben 
a.g.v. het inmiddels gerealiseerde project 
camerabeveiliging. De organisatie van het eerste 
vrouwennetwerk OBGB komt ook aan de orde. 

Dit keer geen interview met een ondernemer, maar met 
John Leuvering, vanuit de politie  vanaf de start betrokken 
bij het KVO-B project, dat tezamen met ondernemers, 
gemeente, brandweer en politie georganiseerd wordt. We 
blikken ook vooruit en informeren u alvast over het project 
biodiversiteit. Tijdens de ontbijtbijeenkomst bij Divino op 
10 september as. volgt nog meer informatie.

Heeft u als bewoner of ondernemer ideeën of opmerkingen? 
Neem dan contact met ons op via info@obgb.nl.
 
 
Communicatiewerkgroep Parkmanagement
Bedrijventerreinen Gemeente Bladel

Burgemeester Boy Swachten heeft tijdens
de Algemene Leden Vergadering van OBGB

(die voorafgaand aan het 12e Ondernemerscafé 
plaatsvond) onder het toezien van zo’n

70 OBGB-lidbedrijven de KVO/OBGB-trofee 
uitgereikt aan Apex Europe, gevestigd aan 

Metaalweg 8 te Hapert. De prijs bestaat uit een 
zeer vakkundig gemaakte trofee door OBGB-lid 

Rob Vissers en is één jaar lang in het bezit van 
het bedrijf dat op veiligheidsgebied de zaken 

het beste op orde heeft.

Apex Europe is gevestigd op het bedrijventerrein in Hapert 
en is het hoofdkantoor van Apex International, wereldwijd 
de leidende producent van raster- en doseerwalsen, waar 
innovatie en ontwikkeling kernwoorden zijn die bij dit 
dynamische bedrijf passen. Joost Brugmans van Apex Europe 
nam de prijs trots in handen.

Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen van de 
bedrijventerreinen werken gemeente Bladel, politie Brabant 
Zuid-Oost en OBGB ruim negen jaar samen aan structureel 
veilige bedrijventerreinen. Gerard Swaanen, lid van het KVO 
bedrijvenpreventieteam gaf aan dat het uiteindelijk om 
minimale verschillen ging bij die bedrijven, die goed scoorden 

op de diverse veiligheidsaspecten en genomineerd werden. 
Swaanen: “We kunnen vaststellen dat de kwaliteit van de 
bedrijventerreinen zowel op privaat als openbaar gebied 
merkbaar stijgt. Ook dit jaar is weer sprake van een nek aan 
nek race, waarbij de details uiteindelijk de doorslag geven. De 
schouw blijft daarnaast natuurlijk een momentopname.

Apex Europe was al eens eerder genomineerd en dit jaar 
kennen wij deze welverdiende prijs toe aan dat bedrijf, dat 
de zaken keurig voor elkaar heeft. Onze complimenten aan 
directie en medewerkers!”

                 Voor de genomineerden KVO/OBGB Trofee 2015 zie pagina 2.

Voorwoord

Apex Europe

Winnaar KVO/OBGB−trofee 2015
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De High Tech Ontdekkingsroute De Brabantse 
Kempen, onderdeel van de Dutch Technology 
Week, was dit jaar een groot succes. Op 
vrijdag 5 en zaterdag 6 juni bezochten ruim 
2000 bezoekers de hotspot op het Kempisch 
Bedrijvenpark in Hapert waar een breed publiek 
kon genieten van de ‘wonderen van technologie’.

Het publiek werd getrakteerd op een gevarieerd interactief 
aanbod van bedrijven met bijzondere innovaties uit de 
Kempische regio. Dat techniek leuk en inspirerend kan zijn 
voor jong en oud bleek uit de enthousiaste reacties van de 
aanwezigen. “We zijn zeer tevreden over het bezoekersaantal. 
We hebben een mooi visitekaartje afgegeven van De Brabantse 
Kempen”, aldus Piet Tulner, directeur Kempisch Bedrijvenpark. 
“De inzet van de Kempische deelnemers was enorm en het laat 
zien wat voor prachtige high tech bedrijven in onze Brainport 
subregio te vinden zijn”. 

High Tech Ontdekkingsroute
Een tiental Kempische bedrijven lieten op een laagdrempelige 
manier zien welke innovatieve producten in deze regio 
zoal bedacht en geproduceerd worden. Een breed publiek 
werd onder andere vermaakt door automatische robots en 
apparatuur die intensieve veehouderij verbetert en versimpelt. 
De deelnemers aan de High Tech Ontdekkingsroute waren: 
Bruns, Diffutherm, KSE, Vencomatic Group, MS Schippers, 
Hapert Aanhangwagens, Berlingr, Prowork, De Dader en ATD 
Machinery die speciaal voor deze dag de deuren van haar 
nieuwe pand opende.

Onderwijsprogramma
Voorafgaand aan de HTOR vertelde  André Kuipers  aan 300 
leerlingen van basisscholen uit de Brabantse Kempen over 
zijn ruimtereis met de Sojoezraket. Hij reikte ook de ‘Mind 
Your Bizniz Award’ voor het beste bedrijfstechniekfilmpje 
uit aan Guido Smit, Bas van de Kam en Luc Spooren van het 
Pius X College. Onder begeleiding van een techniekcoach van 
Stichting Techniekportaal bezochten alle leerlingen vervolgens 
de bedrijven en techniekdemonstraties door studenten van de 
Technische Universiteit Eindhoven.

MINI symposium KOP
Het MINI symposium van het Kempisch Ondernemers Platform 
trok meer dan 300 Kempische ondernemers. ’Kempisch 
ondernemen’ was het thema dat centraal stond tijdens dit 
symposium. De Kempen is een bruisende regio met tal van 
innovatieve en creatieve ondernemers die iets te vertellen 
hebben en die van elkaar kunnen leren. Tijdens het symposium 
lichtten gastsprekers Erik van Loon en Wim van der Leegte toe 
hoe hun Kempisch bloed doorwerkt in technische innovatie en 
ondernemerschap.

Beurs ‘Ondernemen in de Kempen’
Ondernemen in de Kempen 2015 was een groot succes. Het 
waren twee warme dagen, maar al gedurende die dagen waren 
de reacties van zowel standhouders als bezoekers overwegend 
positief. Nagenoeg alle standhouders hebben aangegeven 
dat ze er volgend jaar ‘ook weer graag bij zijn’. Het is dan ook 
vrijwel zeker dat er in 2016 weer en beurs georganiseerd zal 
gaan worden. Met de intentie om uiteraard weer voor 100% te 
werken met bedrijven uit de Kempen!

De start voor het Vrouwennetwerk OBGB is gemaakt. Op woensdag 27 mei 
2015  vond de eerste bijeenkomst plaats van het netwerk, dat op OBGB 
initiatief werd georganiseerd door Yvonne Moeskops, Marion Borgmans en 
Hetty van der Hamsvoort bij Metaal Flex Nederland B.V.

 ‘Inspirerend’... ‘Goed georganiseerd’.... ‘Volgende keer ben ik er zeker weer!’... ‘Unieke locatie, 
nooit verwacht’... een aantal reacties na afloop van de bijeenkomst, die gehouden werd in de 
bijzondere ‘bruin cafe’-ambiance van Metaal Flex Nederland B.V. Na een welkomstwoord van 
Astrid van Heugten, gastvrouw van de avond gaf mede organisator Van der Hamsvoort aan dat 
de bijeenkomsten voor de vrouwelijke ondernemers vooral bedoeld zijn om er voordeel mee te 
kunnen doen en elkaar een podium te bieden.

Basis voor de organisatoren vormen dan ook gezamenlijke activiteiten, gericht op persoonlijke 
ontwikkeling en, zeker niet te vergeten, de mogelijkheid om te netwerken. 

De ruim 60 ondernemende vrouwen en ondernemers worden tijdens de bijeenkomst aan het 
werk gezet door Miranda Kampers, schrijfster van het boek ‘De beste versie van jezelf ’. Hoe 
succesvol zijn we eigenlijk? Heb je een balans gevonden tussen werk en privé? Hoe ga je met 
meer lef op weg naar jouw zakelijke succes? Ze betrekt de bezoekers en houdt er de aandacht 
bij. De vrouwelijke ondernemers hebben er zin in, genieten en steken veel van elkaar op. Als 
afsluiter biedt Gerrie Willems van NatuurSpa Landschot alle aanwezige dames een gratis 
arrangement op haar spa en wellness accommodatie in Hoogeloon. Geïnspireerd door het boek 
en de website van Miranda Kampers, geeft ze aan.

De basis is hiermee gelegd voor een Kempisch Vrouwennetwerk. De uitdaging ook, om er weer 
zo’n succesvolle avond van te maken. Meer informatie volgt via nieuwsbrieven van OBGB en 
persoonlijke uitnodigingen; de eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in september 2015. 
Ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met de organisatoren via het secretariaat van OBGB, 
info@obgb.nl. Of kijk voor meer informatie op www.obgb.nl. 

Ontbijtbijeenkomst voor 

OBGB-leden op donderdag 

10 september 2015, 7:45 uur, 

Divino
Restaurant & Wijnbar! 

Vergeet niet aan te melden 

via info@obgb.nl

High Tech Ontdekkingsroute
De Brabantse Kempen zeer succesvol! 

TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN
HOTSPOT KEMPISCH BEDRIJVENPARK 

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

Oplage: 600
Redactie: Frits Oomen, Yvette Wijnen, Christel Rampen,  
 Hetty van der Hamsvoort, Jamy Panjoel
Teksten: Hetty van der Hamsvoort
Fotografie: Hetty van der Hamsvoort, OBGB
Ontwerp en 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, Yvette Wijnen
(y.wijnen@bladel.nl, tel. 0497-361696)

Gemeente Bladel, Christel Rampen
(c.rampen@bladel.nl, tel. 0497-361454)

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 bedrijventerreinen?
U kunt meldingen doen op kvobladel.nl of contact opnemen
met het bedrijvenpreventieteam:

Bedrijventerrein de Sleutel
Coördinator:
Gerard Swaanen, Tokheim Netherlands,
telefoonnummer 0497-389577
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 de Beemd
Coördinator:
Remco Peeters, Markant motor- en autorijschool, tel. 0497-362020

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 de coördinator van het 
desbetreffende bedrijventerrein.

Colofon:Veel belangstelling
voor Vrouwennetwerk OBGB 
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OBGB heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering op 16 april 2015 een nieuwe huisstijl 
gelanceerd. Ook is er een folder gemaakt met de titel ‘Ondernemen doen we samen’ met 
informatie over OBGB. 

Lidbedrijven hebben de folder inmiddels per post ontvangen en deze
is ook digitaal in te zien op: http://www.obgb.nl/Fol_OBGB.pdf.
Folders zijn uiteraard ook via het secretariaat te verkrijgen. 

Ondernemen doen we samen! 



Uit de resultaten bleek dat samenwerking tussen de betrokken 
partijen geleid heeft tot verbetering van:
• Onderhoud en beheer.
• Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving
 van de bedrijven.
• Voordoen van brandgevaarlijke situaties. 

De komende twee jaren zullen de volgende thema’s de 
aandacht behoeven op de bedrijventerreinen:
• Individuele opmerkingen op het gebied van
 verkeersveiligheid, die door de ondernemers gedaan zijn.
• Overlast op en rond de bedrijventerreinen.
• Vernieling. 

Door de werkgroep is een aantal doelstellingen bepaald voor 
2016 en een maatregelenmatrix opgesteld. Uiteraard blijft 
er sprake van een regelmatige vergaderfrequentie tussen de 
betrokken partijen, wordt er twee maal per jaar geschouwd op 
de bedrijventerreinen en heeft de verkeersveiligheid aandacht. 

Ondernemers zullen geïnformeerd worden over; het maken 
van een BHV plan en er zal een up date gemaakt worden van 
de plattegrond (calamiteitenkaart) waarop de AED-apparaten 
vermeld staan.

De mogelijkheid om verdachte situaties te melden op www.
kvobladel.nl zal onder de aandacht gebracht worden en het 
project camerabeveiliging zal gepromoot worden. Een aantal 
andere zaken zal gecontinueerd worden, zoals het uitreiken van 
de KVO/OBGB-trofee en de samenwerking met KBP.

Om de aangifte en meldingsbereidheid onder ondernemers 
te stimuleren zal de politie persoonlijk contact hebben bij elke 
aangifte van de OBGB-leden. 

Collectieve camerabeveiliging
De bedrijventerreinen in Bladel en Hapert zijn sinds kort 
beveiligd door middel van camera’s. Op grond van deze 
collectieve beveiliging zijn enkele verzekeraars bereid 
om aan de ondernemers op onze bedrijventerreinen 
een korting te verlenen op de premies voor hun 
Brandverzekeringen (bedrijfsgebouwen, inventaris, voorraad 
en bedrijfsstilstandschade).

Verzekeringen
OBGB heeft al jaren een overeenkomst met verzekeraar 
Interpolis voor korting. Deze korting wordt echter op grond 
van de collectieve camerabeveiliging verhoogd naar 15%. Ook 
andere verzekeraars, zoals Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, 
Avero en Centraal Beheer zijn bereid een dergelijke korting te 
verlenen.

Wat moet ik doen?
Leden van OBGB die bij Interpolis zijn verzekerd, hoeven niets 
te ondernemen. Zij ontvangen binnenkort automatisch een 
aangepaste polis met de korting. Leden, die niet bij Interpolis 
zijn verzekerd, kunnen zelf bij hun verzekeraar informeren naar 
de mogelijkheid om korting te verkrijgen.

Toch nog vragen?
Neem dan contact op met onze parkmanager
Hetty van der Hamsvoort, hetty@obgb.nl.

Verhoging korting
Brandverzekeringen
Project collectieve
camerabeveiliging 
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Samen werken aan een veilige
woonomgeving
Werken aan een veilige, leefbare woonomgeving. Dat is een 
van de belangrijkste taken van de politie. Problemen op het 
gebied van criminaliteit, overlast, vandalisme en (verkeers)
onveiligheid proberen ze zo goed mogelijk op te lossen. Verder 
is het voorkomen van problemen een wezenlijk onderdeel van 
de politiezorg in Bladel.

Veiligheid begint bij jezelf
Door aangifte of meldingen te doen, kunnen de inwoners 
van de gemeente Bladel zelf ook een handje helpen. “Op 
het moment worden er erg weinig meldingen gedaan. Ook 
moeten we mensen vaak zelf vragen om aangifte te doen.  We 
roepen alle inwoners op om de politie op de hoogte te stellen 
als er iets is gebeurd. De aandacht en inzet van politie wordt 
namelijk gebaseerd op het aantal meldingen”, aldus John 
Leuvering, operationeel expert GGP gemeente Bladel. 

Er kan op verschillende manieren melding of aangifte worden 
gedaan. Vaak denken mensen dat dit veel tijd kost, maar 
melding of aangifte van delicten zoals diefstal van een (brom)
fiets, diefstal uit een auto en vernieling van openbaar vervoer, 
een openbaar gebouw, een auto of een goed kan makkelijk en 
snel via www.politie.nl/aangifte.

Voor aangifte van een ander feit, kan er contact opgenomen 
worden met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. Er 
kan dan een afspraak gemaakt worden op het politiebureau 
in Eersel of op het steunpunt in het gemeentehuis in Bladel. 
Anonieme meldingen kunnen worden gedaan via 0800-7000. 
Daarnaast is de politie te bereiken via het alarmnummer 112 
(als iedere seconde telt). 

Tevens heeft de gemeente 4 wijkagenten, die ieder hun eigen 
gebied hebben in de diverse kernen. Direct contact met de 
inwoners en weten wat er leeft in een wijk, is voor de politie 
belangrijk bij het uitvoeren van haar werk. Deze wijkagenten 
mag je dan ook altijd aanspreken voor vragen, meldingen of 
(preventie)advies.  

Veiligheid op de bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen zijn gecertificeerd voor het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO). Naast ondernemers, gemeente 
en brandweer, is de politie één van de partners in dit 
samenwerkingsverband. Onderdeel van deze samenwerking 
zijn o.a. de website www.kvobladel.nl (waarop ook meldingen 
kunnen worden gedaan), het bedrijvenpreventieteam en de 
inspecties (schouws) die twee keer per jaar plaatsvinden. 

Hierdoor kunnen situaties die invloed hebben op de veiligheid 
op de bedrijventerreinen en in andere publiek domein snel 
aangepakt worden.

Op de bedrijventerreinen is camerabeveiliging, wat de veilig-
heid zeker bevordert. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren 
of als er sprake is van een verdachte situatie, dan moet dit 
zo snel mogelijk gemeld worden. In verband met de wet 
Bescherming Persoonsgegevens mogen camerabeelden 
namelijk maar 7 dagen bewaard worden. 

‘Horen, zien en melden’
Houd uw ogen open en werk samen mee aan een veilige 
woonomgeving. In het kader hiervan passen we het bekende 
spreekwoord dan ook aan in ‘horen, zien en melden’. 

In gesprek met:

JOHN LEUVERING

Genomineerden

KVO/OBGB
Trofee 2015
• ATD Machinery

• Apex Europe B.V.

• Arifal Nederland B.V.

• VDL TIM Hapert B.V.

• Therminon B.V.

• Verhagen Elektroservice

• MS Schippers

• Jan van de Ven Elektrotechniek B.V.

• Habufa Meubelen B.V.

• Moeskops
 Grafisch Afwerkingsbedrijf B.V.
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Winnaar 2015:
Apex Europe

De ondernemers op de bedrijventerreinen
zijn t.b.v. de KVO hercertificering in december 
2014 gevraagd een enquête in te vullen over 
de veiligheidssituatie op de terreinen binnen 
de gemeente Bladel. Na een aantal oproepen 
vanuit OBGB hebben uiteindelijk meer dan vol-
doende ondernemers (79 in totaal) gereageerd 
om te spreken van een betrouwbaar resultaat. 
Het certificaat is voor de komende twee jaar 
weer behouden.

Resultaten
KVO enquete 

Vergroten van de biodiversiteit
Het Huis van de Brabantse Kempen heeft een Europese 
subsidie verworven waarmee op de bedrijventerreinen 
de Sleutel (Bladel) en Kleine Hoeven (Reusel) en in het 
tussenliggende agrarische gebied de natuurwaarden de 
komende jaren worden versterkt en de biodiversiteit wordt 
vergroot. Het betreft de aanleg van groen in de openbare 
ruimte van de bedrijventerreinen, het stimuleren van 
bedrijven om groen aan te leggen op hun kavels en de 
aanleg van een ecologische zone die twee natuurgebieden 
met elkaar gaat verbinden.

Uitstraling verbeteren
Een groene inrichting van de openbare ruimte draagt bij 
aan een goede uitstraling van het bedrijventerrein, zorgt 
voor de opvang en infiltratie van regenwater en draagt 
bij aan de biodiversiteit op het bedrijventerrein. Het 
bedrijventerrein de Sleutel is al relatief groen, maar zowel 
de ondernemersvereniging OBGB als de gemeente 
zien kansen om op een aantal plekken de uitstraling te 
verbeteren met een groene inrichting. Een inrichting op 
openbaar, maar ook op privaat (ondernemers) gebied!

Voordelen van groen
Bedrijven die interesse hebben in deelname krijgen gericht 
advies over de voordelen van groen en worden gestimuleerd 
om ook op hun eigen kavel aandacht te besteden aan 
beplanting.

Ook wordt door de Europese partners een rekentool 
ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de 
(financiële) voordelen zijn van groen. Een aantal consulenten 
zullen de bedrijven begeleiden en adviseren.

Meer informatie? 
Kijk op www.brabantsekempen.eu onder ‘Financierings-
loket’, neem contact op met OBGB of kom naar de 
ontbijtbijeenkomst die op 10 september plaatsvindt.
 

Operationeel expert
GGP gemeente Bladel 

Meer groen op
de Sleutel 


