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Meer informatie over
parkmanagement vindt u op:
www.bladel.nl
www.obgb.nl

www.iskempen.nl
www.hetkop.nl

Vragen of opmerkingen:

COVID SNELTESTSTRAAT IN DE KEMPEN :

BRAM WILLEMS

KEMPISCHE ONDERNEMERS MAKEN
INTENSIEF GEBRUIK VAN SAMENWERKING
TUSSEN ISK EN LEAD HEALTHCARE

(WILLEMS BALING EQUIPMENT )

Kun je kort iets vertellen over
Willems Baling Equipment?
‘Willems Baling Equipment is een familiebedrijf waar
inmiddels 70 medewerkers werkzaam zijn.
Willems is opgericht in 1992 door mijn ouders; we
hebben ons gespecialiseerd in volautomatische
verpakkingslijnen voor het gecomprimeerd verpakken van allerlei volumineuze producten.
Beter verpakt is beter verkocht; het maakt de
producten handzamer en tevens efficiënter te
vervoeren. Ook produceren we alle machines
rondom de balenpersverpakkingsmachine zoals
schaafmachines, zeefsystemen, bulk transport,
robot palletizers en stretch hooders. Deze machines
worden in eigen beheer ontworpen. Willems is
sterk in ontwikkelingen en de ontzorging van
onze klanten door het bouwen van complete
verpakkingslijnen. Elke dag focussen we ons op het
door ontwikkelen van onze machines om voorop te
blijven lopen in de markt.’
Vanaf wanneer is Willems Baling Equipment
gevestigd op het Kempisch Bedrijvenpark?
‘Onze plannen voor uitbreiding zijn begonnen in
2017. We zagen het Kempisch Bedrijvenpark als een
geschikte locatie. Momenteel zijn we ruim een jaar
operationeel en werken we veel efficiënter. Zowel
kantoor als de bedrijfshallen zijn verdrievoudigd
in oppervlakte en daardoor zijn we nu in staat de
productielijnen in totaliteit op te bouwen en te
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testen. Wij vinden het belangrijk dat alle
medewerkers continue betrokken zijn bij het
eindproduct, zo waarborgen we de kwaliteit.’
Hoelang is Willems Baling Equipment
lid van OBGB?
‘We zijn sinds 2006 lid van OBGB.’

Er wordt intensief gebruik gemaakt
van de COVID Snelteststraat bij
ISK-lid Van Ham Tenten & Podia aan
Hallenstraat 20 te Bladel.
Binnen 15 minuten is het testresultaat bekend
Ondernemers kunnen binnen een uur een
afspraak inplannen voor het afnemen van een
COVID sneltest bij hun medewerkers. Binnen
15 minuten is het testresultaat bekend en weten
ondernemers of hun medewerkers al dan niet
weer aan het werk kunnen.

Hoe kijk je tegen het
bedrijventerrein aan?
‘We zien het bedrijventerrein
als een hoogwaardig modern
bedrijvenpark. Willems is blij om
hiervan onderdeel te zijn en we
steeds actiever deel kunnen gaan
nemen aan Brainport. Natuurlijk
is de ligging aan de A67, in alle
opzichten een pluspunt!’
Waar zou het parkmanagement
traject zich volgens jou op
moeten richten?
‘Op het Kempisch Bedrijvenpark
is naar mijn mening het bedrijvenpark netjes voor
elkaar. Het parkmanagement moet zich samen met
alle gevestigde bedrijven echter blijven focussen op
veiligheid, orde en netheid om het zo te houden.’

Bram W illems

Door de overheid goedgekeurde sneltest
Het ontwikkelde concept voldoet aan alle
inspectie eisen en heeft een landelijke dekking.
De kwaliteit van de dienstverlening is goed; ook
voor dit project een belangrijk selectiecriterium
voor het ISK-bestuur.
Er worden door de overheid goedgekeurde
sneltesten gebruikt en de neusswap wordt
uitgevoerd door een gekwalificeerd zorgprofessional. Bij positief resultaat wordt telefonisch
contact opgenomen met de geteste persoon

en de testresultaten worden doorgegeven aan
de GGD ten behoeve van het Bron- en Contactonderzoek. De kosten bedragen € 99,= per test
en het is mogelijk om COVID-19 reis certificaten
voor buitenlandse reizen af te nemen.
In het kort:
• De locatie van de COVID Snelteststraat
de Kempen is Hallenstraat 20 te Bladel
(entree vanuit Hallenstraat).
• Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:00 uur.
• Volg op locatie de aangegeven huisregels
(op borden aangegeven; volg de aanwijzingen
van de verkeersregelaar).
• Reserveren is verplicht via de website:
www.covidsnelteststraat.nl
Kies locatie Bladel.
• Lead Healthcare heeft een Corona Expert
Team, bestaande uit bij hun werkzame
artsen en apothekers. Zij zijn medisch en
farmaceutisch inhoudelijk verantwoordelijk.
• Indien gewenst, kunnen ook particulieren
gebruik maken van de snelteststraat.
Heeft u vragen over dit ISK-initiatief?
Neem dan contact op met Hetty van der
Hamsvoort van ISK (hetty@iskempen.nl).
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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 bedrijventerreinen? 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.
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IN GESPREK MET:

VOORWOORD
Dit is de 14e Parkmanagement Nieuwsbrief.
Bedoeld om u als ondernemer én
als bewoner te informeren over de
bedrijventerreinen van de gemeente Bladel.
Volop nieuws en ontwikkelingen.
De wereld om ons heen is veranderd: het
coronavirus is in korte tijd het leven van
ons allemaal gaan beheersen: dat van u,
uw gezin, familie, vrienden en ook van uw
bedrijf. Ger Baken, voorzitter van OBGB
schreef in het voorjaar: ‘Wat we in ieder geval
nodig hebben is een positieve instelling,
vertrouwen, creativiteit en bereidheid tot
samenwerking.’ Martijn van den Broek van
Van Ham Tenten & Podia is voor velen hierin
een voorbeeld en juist aan hem wordt de
KVO/OBGB-trofee 2020 uitgereikt. En dat
heeft alles te maken met veiligheid.

Klimaat robuuste
maatregelen bedrijven−
terrein Hapert

COVID Snelteststraat
in de Kempen

IN GESPREK MET:

Bram Willems
Willems Baling
Equipment PAG. 5

PAG. 3

PAG. 6

VAN HAM TENTEN & PODIA

WINNAAR KVO/OBGB
TROFEE 2020

Vanwege het coronavirus is er dankzij ISK
een sneltest straat gerealiseerd op bedrijventerrein de Sleutel. En natuurlijk zijn er ook nog
andere zaken behalve het coronavirus. Lees in
deze nieuwsbrief meer over de risico’s die er
zijn op het gebied van cybercrime, de korting
die mogelijk er is op verzekeringen vanwege
het KVO-B certificaat en de vastgestelde visie
voor de Kempische bedrijventerreinen.
We blijven volop in beweging en zetten ons
in voor vitale, veilige en duurzame bedrijventerreinen.

Op vrijdag 27 november jl. reikte
burgemeester van Bladel Remco Bosma
de KVO/OBGB-trofee 2020 uit aan
Martijn van den Broek van Van Ham

Wij wensen
iedereen veel
lichtpuntjes in
het nieuwe jaar.

Tenten & Podia. Vanwege Corona
gebeurde dit niet, zoals voorgaande jaren
tijdens de Algemene Leden Vergadering

Het bedrijf vierde eind januari van dit jaar de
opening van een nieuw bedrijfspand, gevestigd
aan de Hallenstraat op bedrijventerrein de Sleutel.
Burgemeester Remco Bosma: ‘ De nieuwbouw van
Van Ham Tenten & Podia op bedrijventerrein de
Sleutel is een goed voorbeeld; zulke investeringen
zijn uiteraard erg welkom. Zo worden de
bedrijventerreinen toekomstbestendiger en het
verbetert de uitstraling.’

van OBGB, maar op locatie bij Van Ham.
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De burgemeester sprak zijn waardering ook
uit voor het feit dat Martijn zijn medewerkers
gedurende deze Corona crisis op andere manieren
aan het werk probeert te houden: ‘Je bent goed
bezig op het gebied van veiligheid, maar ook op
dat punt een aansprekende creatieve ondernemer
en daar zijn wij trots op in de gemeente!’.
In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen
(een samenwerkingsverband tussen brandweer
(veiligheidsregio), politie, gemeente en ondernemers) wordt met regelmaat een schouw
verricht op alle bedrijventerreinen in de gemeente
Bladel, waarbij niet alleen openbaar gebied maar
ook de bedrijven beoordeeld worden op vaste
punten zoals verlichting, diefstalgevoeligheid,
deelname collectieve beveiliging, bereikbaarheid
van hulpdiensten en verloedering.

VOORKEURSVARIANT
VASTGESTELD:

Namens het bedrijvenpreventieteam waren
Renier Saris (Wagenbouw Hapert) en Theo Lauwers
(Autoschade Theo Lauwers) aanwezig.
Dit keer werden negen bedrijven genomineerd
tot mogelijke winnaars van de trofee. Renier Saris
van het bedrijvenpreventieteam gaf aan: ‘Van
Ham Tenten & Podia gaf de doorslag omdat ze
een mooi gebouw hebben met een uitnodigende
uitstraling. Het gebouw is efficiënt gebouwd en
ingericht en ziet er strak uit. Het is altijd netjes
opgeruimd en schoon. Er zijn goede hekwerken
geplaatst en er is cameratoezicht aanwezig.
De top 3 bestond dit jaar uit drie nieuwbouw
bedrijven waarbij we naar het totale plaatje
hebben gekeken en daar kwam Van Ham Tenten
& Podia nét iets beter uit verf dan de andere twee.
Het bedrijf vervult binnen de gemeente dan ook
terecht een voorbeeldfunctie!’

UPDATE
STAND VAN
ZAKEN N284

Winn
aa
Van r 2020:
Tent Ham
Podi en en
a B.V
.

De bedrijventerreinen van gemeente

GENOMINEERDEN:

KVO/OBGB
TROFEE

TIP:

• Matrex Molds B.V.

DE ONDERNEMER DRAAIT DOOR:
CYBERCRIMINALITEIT
Cybercrime
Op www.deondernemerdraaitdoor.nl staan vier
afleveringen van landelijke, interactieve talkshows
waarin cybercrime centraal staat en wat je daar
als ondernemer tegen kunt doen. Er worden
verschillende thema’s gepresenteerd en men laat
oplossingen zien die lokale ondernemers, politie
en overheid in de praktijk brengen. Er zitten
ondernemers aan tafel die met cybercriminaliteit
te maken hadden.
Ook komen ondernemers en bestuurders aan het
woord die kansen zagen en daarop inspeelden.
Specialisten vanuit de politie en cybersecurity
geven praktische tips over de invloed van techniek,
digitalisering, thuiswerken en cybercrime.
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Meer schade door cybercrime dan door brand
De gemiddelde schade door cybercriminaliteit is
ongeveer tien keer zo hoog is als de gemiddelde
schade door een brand. De kans op een
cyberaanval is maar liefst duizend keer groter dan
de kans dat er brand uitbreekt. In cybercriminaliteit
gaat meer geld om dan in de wereldwijde
drugshandel en dit zal naar verwachting alleen
maar verder toenemen.
Gevolgen
In aflevering nummer 3 wordt bijvoorbeeld
ingegaan op het belang om vooraf goed na te
denken over de gevolgen van een cyberaanval
en als het je overkomt: wat is de meerwaarde van
een verzekering?
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• Van Dingenen Transport B.V.
• Willems Baling Equipment

KEMPISCHE BEDRIJVEN−
TERREINEN AMBITIES
EN AFSPRAKEN

Interpolis biedt ondernemers met een
KVO-B tot 15% korting op verzekeringen:
Interpolis Bedrijven Compact Polis:
Rubriek Gebouwen
Rubriek Bedrijfsmiddelen
Rubriek Bedrijfsstagnatie.

WATEROVERLAST:

KLIMAAT ROBUUSTE
MAATREGELEN BEDRIJVEN−
TERREIN HAPERT

Interpolis ZekerInBedrijf
Rubriek Locatie

van Reusel-De Mierden en Bladel
Gemeente Bladel heeft voor de gehele
gemeente een klimaatstresstest laten
uitvoeren. Hieruit zijn een aantal
knelpunten op het gebied van wateroverlast geconstateerd, zo ook voor

• Horeca Equipment Bladel

KVO-B-gecertificeerde bedrijven-

verzekeringen van Interpolis.

De provincie en de gemeenteraden

• Moeskops Grafisch
Afwerkingsbedrijf B.V.

TOEKOMSTGERICHT:

voor korting op zakelijke

• TOM

• Verandahome

Bladel zijn KVO-B gecertificeerd.
terreinen komen in aanmerking

• Koster Keunen Holland B.V.

• Van Ham
Tenten en Podia B.V.

KORTING OP
ZAKELIJKE
VERZEKERINGEN
MET KVO−B
CERTIFICAAT

het bedrijventerrein Hapert. Dit betreft
theoretische knelpunten op basis van
de beschikbare beheergegevens.

In praktijk
Gezamenlijk met advies- en ingenieursbureau
RA infra wordt gekeken of deze theoretische
knelpunten zich ook in de praktijk voordoen.
Enquête
Begin 2021 worden hiervoor diverse onderzoeken
en visuele inspecties uitgevoerd. Tevens wordt
onder de aanwezige bedrijven op bedrijventerrein Hapert een enquête verspreid om te
inventariseren of momenteel al sprake is van
wateroverlast of in het verleden is geweest. Dit zal
in samenwerking met ondernemersvereniging
OBGB gebeuren.
Op basis van deze informatie worden vervolgacties ondernomen om ongewenste omstandigheden, zoals aangegeven in de klimaatstresstest,
te voorkomen.
Via OBGB wordt u op de hoogte gehouden van de
voortgang van dit project.
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hebben de voorkeursvariant voor de
vernieuwde N284 vastgesteld.
Snelfietsroute
De gemeenteraad van Bladel heeft daarbij
opdracht gegeven om alternatieven te onderzoeken voor de ligging van de snelfietsroute en
voor het knelpunt bij het kruispunt CastersedijkOude Provincialeweg in Hapert.
De provincie start zo snel mogelijk met
een planstudie voor de uitwerking van de
voorkeursvariant naar een voorlopig ontwerp.
Actuele informatie?
Op www.n284.nl wordt actuele informatie
gepubliceerd.

Ook andere verzekeraars zijn vaak bereid
een dergelijke korting te bieden.
Heeft u vragen hierover?
Kijk dan op www.interpolis.nl/zakelijk/
bedrijventerrein/collectief-beveiligdebedrijventerreinen of bel met
040-2936066 van Interpolis.
Heeft u het KVO-B certificaat
nodig als bewijsvoering voor uw
verzekeringsafspraken?
Neem dan contact op met OBGB, waarna
het certificaat toegestuurd wordt.

De vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel
en Reusel-De Mierden hebben samen met het KOP
afgelopen maanden gewerkt aan nieuwe bedrijventerreinenambities- en afspraken voor komende jaren.
Analyse
Op basis van werksessies met ondernemers, enquêtes en een uitgebreide
analyse van data en de kwaliteit van de terreinen zijn een viertal
hoofdthema’s benoemd waarop het bedrijventerreinenbeleid is gericht.

Video toelichting
Wethouder Frank Rombouts van Reusel-De Mierden
geeft in deze video een toelichting:
https://www.youtube.com/watch?v=AgVBBdt4yKs

De vier thema’s zijn:
1. Borging en bevordering van de toekomstige kwaliteit en
aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen.
2. Realiseren van toekomstig aanbod, doorgroeimogelijkheden,
en aanbod van grote en kleine kavels.
3. Verduurzaming en vergroening van bedrijfspanden
en bedrijventerreinen.
4. Samenwerking en communicatie tussen gemeenten
en met en tussen ondernemers.
De afspraken liggen in december en januari voor aan de gemeenteraden
voor besluitvorming en in 2021 worden de bijbehorende projecten en
ambities verder uitgewerkt.
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