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Voor u ligt de negende uitgave van de 
Parkmanagement Nieuwsbrief, die ‘huis-aan-
huis’ verspreid wordt op de bedrijventerreinen 
van gemeente Bladel. Middels deze nieuwsbrief 
houden we iedereen op de hoogte van alle 
onderwerpen die betrekking hebben op 
parkmanagement. Met parkmanagement 
behouden en verbeteren we de kwaliteit van de 
bedrijventerreinen. 

Gemeente Bladel en Waterschap de Dommel 
ondernemen binnen het project Waterbestendige 
bedrijventerreinen al acties om de Sleutel ‘waterproof’ 
te maken, zoals het aanleggen van gescheiden riolering, 
waterbergingsvoorzieningen en ontlastpunten. Op 
6 juni vond de eerste ontbijtbijeenkomst plaats om 
ondernemers rondom Rootven te informeren over de 
mogelijkheden. Door middel van een ‘Klimaatscan’ 
wordt de riolering op privaat terrein in beeld gebracht 
en worden risico’s geïnventariseerd. Zeven ondernemers 
raakten enthousiast en zegden hun medewerking tijdens 
de ontbijtbijeenkomst toe. 

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over o.a. 
dit project, 2B-Connect, de collectieve beveiliging in 
samenwerking met Securitas en hennepkwekerijen. Ook 
de wederopbouw na de dramatische brand in oktober 
2016 van lidbedrijf Koster Keunen wordt toegelicht. Wij 
wensen hen veel succes toe met het nieuwbouwproject 
dat start in augustus 2017.

Werkgroep KVO

Waarnemend burgemeester Peter Maas heeft 
tijdens de Algemene Leden Vergadering 

van OBGB (voorafgaand aan het 16e 
Ondernemerscafé) in de Kempentech tent op het 

Kempisch Bedrijvenpark onder het toezien van 
zo’n 90 OBGB-lidbedrijven de KVO/OBGB-trofee 
uitgereikt aan WVK-groep. 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.

WVK-groep is gevestigd op bedrijventerrein de Sleutel in Bladel 
en ontvangt de prijs voor de hoofdvestiging van het bedrijf aan 
de Raambrug. WVK-groep voert in opdracht van de Kempische 
gemeenten (delen van) de Participatiewet uit. Ook heeft WVK-
groep banen in het kader van de (inmiddels opgeheven) Wet 
sociale werkvoorziening. Met 800 personen is WVK-groep de 
grootste werkgever van de Kempen. Ruim 25 procent van alle 
WVK-medewerkers werkt als gedetacheerde in een Kempisch 
bedrijf; eveneens 25 procent werkt in de gemeentelijke 
plantsoenen. De overige medewerkers verrichten industrieel 
werk in één van de twee bedrijfsvestigingen in Bladel.
Lees verder op pagina 2 >>

Voorwoord

WVK−groep

Winnaar KVO/OBGB−trofee 20I7
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Help mee om 
drugscriminaliteit 
aan te pakken

De perfecte fit 
voor innovatief
en duurzaam 
vervoer!

Op 9 mei 2017 bezochten ruim 180 ondernemers de 
16e editie van Ondernemerscafé Gemeente Bladel. 
Bezoekers konden voorafgaand aan de presentaties in 
de KempenTech tent op het Kempisch Bedrijvenpark 
een kijkje nemen en een ritje maken in één van 
de zeer comfortabele met groen aangedreven 
elektrische bussen uit de nieuwe Hermes-vloot.

Hermes directeur Juul van Hout sprak over het tot stand komen 
van dit ‘sexy’ product, wat onderdeel uitmaakt van de grootste 
emissie vloot van dit moment. In samenwerking met VDL Groep 
zijn inmiddels veel, zo niet alle uitdagingen overwonnen. De 
relatief korte maximaal te berijden afstand met een volle accu  
(zo’n 75 km ofwel drie uur) zorgde voor veel hoofdbrekens. 
Alleen met een heel strak schema waarbij iedere tien minuten 
een bus van het busstation Neckerspoel naar de remise in het 
centrum van Eindhoven rijdt om daar opgeladen te worden, 
lukte het om het aantal aan te schaffen bussen in aanvang te 
minimaliseren. ‘Er ligt een plan om nog meer elektrische bussen 
aan te schaffen en gestaag te werken naar een totale emissie 
vrije vloot (red.: 200 voertuigen)’, aldus van Hout. 

Leverancier van de grootste vloot
elektrische bussen van Europa
Marktleider op het gebied van elektrische bussen, VDL Groep, is 
leverancier van de grootste vloot elektrische bussen van Europa: 
43 stuks. Het overschakelen van dieselbussen naar elektrische 
bussen vraagt vooral ook een andere manier van rijden door de 
chauffeurs.
Een compleet andere manier van werken, die vraagt om een 
aangepast automatiseringssysteem, vernieuwde opleidingen, 
maar ook continue verbetering van de bustechniek in samen-
werking met VDL Groep.
 

‘No nonsens, hard werken en...
ook af en toe een feestje!’
Willem van der Leegte, president-directeur VDL Groep, nam de 
aanwezigen in vogelvlucht mee in de ontwikkelingen rondom 
de VDL Groep. Dat de Kempen een essentiële rol speelt en blijft 
spelen staat boven kijf: ‘De Kempische cultuur past bij VDL: 
no nonsens, hard werken en... ‘volgens Van der Leegte,’ ook af 
en toe een feestje.’ VDL Groep zet zich sterk in op E-mobiliteit 
waarbij kennis en ontwikkeling over slimme mobiliteit wordt 
gebundeld bij VDL Enabling Transport Solutions, en vervolgens 
in de bedrijvengroep wordt uitgerold. Naast kennisontwikkeling 
en activiteiten op het gebied van energielevering, -opslag, 
autonoom rijden en waterstoftechnologie, wordt duidelijk dat 
de rol van VDL Groep steeds meer verandert. Waar deze eerst 
‘sec’ busproducent was, verandert deze rol steeds meer in die 
van een dienstverlenende partner. De pérfecte fit met een 
resultaat om trots op te zijn: het meest moderne streekvervoer 
van Europa. 

Het Ondernemerscafé wordt twee keer per jaar georganiseerd 
door Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente 
Bladel (OBGB),Bladel Centrum, MKB Hapert-Hoogeloon, Land 
van de Zaligheden, ZLTO en gemeente Bladel.

Met de ontbijtbijeenkomst op 6 juni 2017 bij Willems 
Machinebouw werd een start gemaakt voor de eerste groep 
ondernemers die gevestigd is op bedrijventerrein de Sleutel. 
Eigenaren en huurders van panden aan het Rootven en een 
gedeelte aan de Handelsweg werden bijgepraat en geïnformeerd. 
Meerdere bijeenkomsten zullen volgen in 2017 en 2018.

Klimaatscan
Zeven ondernemers aan het Rootven, waaronder Wagenbouw 
Hapert, werden vervolgens bezocht door gemeente, 
uitvoerende aannemer en OBGB. Tijdens dit voorbereidende 
bezoek werden o.a. tekeningen van de bestaande riolering 
en de aanwezige ontlastputten geanalyseerd. Wagenbouw 
Hapert heeft reeds een flink aantal maatregelen getroffen 
om wateroverlast te voorkomen. Tijdens de nog uit te voeren 
Klimaatscan worden kleinschalige verbeteringsmaatregelen 

uitgevoerd, wordt een erfafscheidingsput geplaatst en advies 
voor de toekomst uitgebracht.

Ook interesse in deelname?
Neem dan contact op met de werkgroep via OBGB,
Hetty van der Hamsvoort (hetty@obgb.nl) of via gemeente 
Bladel, Leo Vennix (l.vennix@bladel.nl).

Securitas verricht elke nacht op onze bedrijventerreinen 
de collectieve surveillance voor OBGB-lidbedrijven. 
Vanaf 2017 kent het project een hernieuwde start met 
lagere kosten voor individuele deelnemers, een hogere 
deelnamegraad en gelijkblijvende inzet. Daarmee draagt 
u bij aan de collectieve veiligheid op de bedrijventerreinen 
in Bladel en Hapert. Ook is sprake van een gratis 
abonnement alarmopvolging.
 
Deelnemer van het eerste uur
Jan Timmers, eigenaar van Libra Service ICT en 
deelnemer vanaf de start: ‘Ik ben deel gaan nemen 
aan het project collectieve bewaking, alweer zo’n 15 
jaar geleden. Het is een veilig gevoel dat iemand snel 
aanwezig is als ons alarm afgaat. We wonen bij het 
bedrijf en tot nu toe is het gelukkig telkens loos alarm 
geweest.’ De meldkamer onderneemt direct actie en 
schakelt Securitas in, die vervolgens ter plekke komt. 
‘Natuurlijk staat de tijd niet stil, camerabewaking en 
een bedrijventerreinen Whatsappgroep zijn goede 
ontwikkelingen, maar fysieke bewaking is volgens mij 
belangrijk preventief onderdeel van de beveiliging.’

Graag doe ik dan ook een oproep:
Iedereen zou mee moeten doen!
En dat kan al vanaf € 50,00 per maand! 

Donderdag
12 oktober 

Ontbijtbijeenkomst 

met presentaties over 

Brandveiligheid en 

Cybercrime 

De perfecte fit voor
innovatief en duurzaam vervoer!

HERMES EN VDL GROEP: 

COLLECTIEVE SURVEILLANCE: 

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

Oplage: 550
Redactie en teksten: Jaimy Panjoel, Jesse Scheres,
 Guus Stappaerts, Hetty van der Hamsvoort
Fotografie: Imca van de Weem, Hetty van der
 Hamsvoort en Max Kneefel fotografie.
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, 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 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 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 van der Hamsvoort. 

Wij zijn nog op zoek naar coördinatoren voor
bedrijventerreinen de Beemd en het KBP. 

Colofon:

Klimaatbestendigheid 
op de Sleutel

Doe mee voor 
een veilig
gevoel!
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Dit project wordt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd
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Na de dramatische brand die Koster Keunen 
eind oktober vorig jaar in de as heeft gelegd 
heeft het bedrijf de weg naar wederopbouw 
ingeslagen. Hoewel de brand voor emotionele 
reacties en veel verdriet heeft gezorgd, zijn de 
medewerkers en directie van het 165 jaar oude 
bedrijf optimistisch over de nieuwe fabriek,
die in het eerste kwartaal van 2018 gereed 
moet zijn. 

De tijd genomen
Hoewel de initiële reactie op de brand was om zo snel 
mogelijk weer op te gaan bouwen, heeft Koster Keunen 
besloten om iets meer tijd te nemen om de processen, 
logistiek en indeling van het nieuwe pand kritisch te 
bekijken. Op die manier wordt er maximaal gebruik gemaakt 
van de eenmalige mogelijkheid om een volledig nieuw 
gebouw met een volledig nieuw productieproces te kunnen 
neerzetten.

Esthetisch en met de hoogste 
veiligheidseisen
Het in Nederland en internationaal gerenommeerde 
architectenbureau Mecanoo, onder leiding van voormalig 
Rijksbouwmeester Francine Houben, heeft het pand 
ontworpen. De vorm hangt samen met de ruimte op het 
perceel, maar ook met de manier waarop het product van 
binnenkomst in de vorm van ruwe bijenwas tot geraffineerd 
eindproduct door de fabriek beweegt. Het gebouw is behalve 
esthetisch ook ontworpen met de hoogste veiligheidseisen, 
waaronder een state of the art sprinklerinstallatie. 

Enorm bedankt!
Koster Keunen wil graag de vele omringende bedrijven, 
omwonenden en gemeente zeer bedanken voor alle 
steunbetuigingen en aangeboden hulp. Het bedrijf denkt in 
de nieuwe vorm weer klaar te zijn voor de komende 165 jaar.

KOSTER KEUNEN
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Nieuw pand
krijgt vorm!   
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Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen van de bedrijven-
terreinen werken gemeente Bladel, politie Brabant Zuid-Oost, 
brandweer en OBGB ruim elf jaar samen aan structureel veilige 
bedrijventerreinen.

Hetty van der Hamsvoort, parkmanager OBGB en lid van de 
KVO-werkgroep gaf aan dat de tien genomineerde bedrijven 
beoordeeld zijn op de vier deelgebieden opslag, omgeving, 
voertuigen en gebouw. Van der Hamsvoort: “Ondanks het feit  
dat dit pand al lange tijd gevestigd is op het bedrijventerrein, 
kan het zich meten met de nieuwbouw van andere bedrijven.’ 

De wijze waarop het pand van WVK-groep beveiligd is met 
camera’s en hekwerken en de deelname aan de collectieve 
surveillance was uiteindelijk van doorslaggevende betekenis.’ 
Waarnemend burgemeester Peter Maas overhandigde de 
wisseltrofee aan François Baudoin, directielid van WVK-Groep, 
vergezeld met complimenten aan directie en medewerkers. 

Op bedrijventerrein De Sleutel in Bladel heeft 
de politie in korte tijd twee hennepkwekerijen 
ontmanteld. Het kweken van hennep en 
daaraan gerelateerde activiteiten is niet 
alleen verboden op grond van de Opiumwet, 
het is ook levensgevaarlijk. De kans op brand, 
ontploffing, water- en stankoverlast is zeer 
groot en daarnaast gaat het leefklimaat op de 
bedrijventerreinen achteruit. Help mee deze 
vorm van criminaliteit aan te pakken! 

Drugsdelicten in uw pand?
U blijft verantwoordelijk!
Wanneer u (een deel van) uw (bedrijfs)pand verhuurt 
kleven daar risico’s aan. Teelt de huurder bijvoorbeeld 
hennep in uw pand, dan kunt u daarvoor verantwoordelijk 
worden gesteld. Zelfs als u nergens van wist. 
Een hennepplantage in een (bedrijfs)pand brengt 
daarnaast aanzienlijke schade met zich mee aan uw pand. 
Schade die al snel in de tienduizenden euro’s loopt. Denk 
bijvoorbeeld aan doorgebroken (draag)muren, gaten in 
het dak, waterschade en brandschade. Daarnaast kunt u 
mogelijk opdraaien voor de kosten van illegaal afgetapte 
elektriciteit of water en het opruimen van de kwekerij. Ook 
kan de gemeente bij de vondst van een handelshoeveelheid 
soft- en/of harddrugs overgaan tot de (tijdelijke) sluiting 
van uw pand op grond van artikel 13b van de Opiumwet 
(Damoclesbeleid). 

Wees alert bij het verhuren van
uw (bedrijfs)pand
• Laat de verhuur van uw bedrijfspand bij voorkeur 

regelen door een erkende makelaar.
• Zorg voor een ondertekend contract.
• Het is belangrijk dat u altijd contact kunt opnemen met 

de huurder, zorg dus voor volledige gegevens zoals een 
telefoonnummer.

• Vraag bij verhuur om het originele identiteitsbewijs 
van de huurder, géén kopie! Maak zelf een kopie van 
het originele identiteitsbewijs. 

• Controleer het identiteitsbewijs op echtheid via de 
downloadbare Dutch ID app.

• Controleer of de foto van het identiteitsbewijs de 
werkelijke huurder weergeeft.

• Controleer of degene die gescreend is, dezelfde 
persoon is als degene die de sleutel haalt en het 
contract tekent.

• Laat de huurder zelf het elektriciteitscontract sluiten 
en vraag daar een kopie van.

• Controleer of het BSN-nummer en het 
rekeningnummer op alle documenten hetzelfde zijn.

• Accepteer nooit contante betalingen en/of stortingen.
• Neem in het huurcontract op dat u periodiek komt 

inspecteren (elk kwartaal is een goed uitgangspunt)
 en doe regelmatig een controle!

Signalen die kunnen duiden op
een hennepkwekerij
• Stankoverlast door een sterke, vreemde geur
 (zoals bij een coffeeshop). 
• Voortdurend geluid van afzuiginstallaties.
• Extra ontluchtingspijpen in of op het dak, roosters op 

opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak.
• Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht).
• Warmte- of vochtafgifte (warme/vochtige muren, 

vloeren en plafonds).
• Een onbesneeuwd dak na sneeuwval.
• Condensvorming op de ramen.
• Stroomstoring (knipperende lampen).
• Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden). 
• Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen.
• Onduidelijkheid of een pand gebruikt wordt.
• Installatie van camera’s of andere soorten beveiliging 

bij uw pand.
• Dichtgemaakte ramen (d.m.v. rolluiken of folie).

Melden van drugscriminaliteit 
Mede dankzij (anonieme) meldingen kan de politie op 
het spoor gezet worden van hennepkwekerijen. Treft u 
drugsgerelateerde activiteiten aan in uw pand of in andere 
panden, of hebt u het vermoeden hiervan?
Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of met 
de gemeente via info@bladel.nl. 
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met 
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Help drugscriminaliteit aan te pakken 

Genomineerden

KVO/OBGB
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IN HET KORT

Koster Keunen een van 
’s werelds grootste
producent en verwerker 
van natuurlijke wassen

• Arifal Nederland B.V. 

• Barbas (Interfocos B.V.) 

• Van Gompel Grafische Machines B.V. 

• Therminon B.V.

• WVK-Groep

• Van Dingenen Transport B.V. 

• MCB Direct

• Diffutherm

• ATD Machinery

• Habufa
Koster Keunen (met vestigingen in Nederland 
en in de Verenigde Staten) heeft zich vanaf 1852 
gespecialiseerd in het verwerken en vermarkten van 
kwaliteitswas aan de cosmetische, farmaceutische, 
kaarsen- en voedingsindustrie. Inmiddels heeft het 
bedrijf een verscheidenheid aan nieuwe producten 
ontwikkeld op grond van bijenwas, dat vaak de 
basis vormt. Samen met klanten wordt gewerkt 
aan productontwikkeling; innovatie en R&D staan 
dan ook hoog in het vaandel. Koster Keunen legt 
daarmee een belangrijke basis aan diverse producten 
van ‘alle dag’, zoals cosmetica, kaarsen, drukinkten, 
coatings en voedingsmiddelen als kauwgom.

> www.koster-wax.com
Winnaar 2017:
WVK−groep

• Habufa uit Hapert in samenwerking met OBGB op 8 juni  
een bedrijfsbezoek organiseerde waar 120 OBGB-leden 
rondgeleid werden door het logistiek centrum aan de 
Metaalweg en de showrooms van COCO Maison, Henders 
& Hazel, XOOON en Happy@Home aan Hoogakker.  

• Founding Father, George van den Bosch met zijn mensen 
een afsluitende borrel verzorgde met overheerlijke hapjes. 

• er op  5 september een bedrijfsbezoek door OBGB bij 
Moeskops Grafisch Afwerkingsbedrijf georganiseerd wordt.  

• OBGB tijdens de ALV op 9 mei 2017 afscheid heeft 
genomen van voorzitter Frits Oomen en penningmeester 
Ton Gijsbers. 

• Frits Oomen vanwege zijn 9-jarig voorzitterschap en andere 
vrijwilligersactiviteiten door waarnemend burgemeester 
Peter Maas gemeentelijk werd onderscheiden met het 
‘Predicaat van bewijs van verdienste’. 

• Anton van Limpt het voorzitterschap van Frits Oomen 
heeft overgenomen en OBGB Ger Baken (ex Rabobank) 
en Twan Hertogs (Accombis) verwelkomd heeft als 
bestuurders. 

• gemeente Reusel-De Mierden en gemeente Bladel op 
31 mei jl. intentieafspraken hebben ondertekend voor 
een gezamenlijke verbetering en optimalisering van de 
ontsluiting en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen 
De Sleutel en Kleine Hoeven. 

• ondernemers die aangesloten zijn bij OBGB voortaan 
maandelijks geïnformeerd worden door een (digitale) 
KOP/ISK Nieuwsbrief, dé nieuwsbrief voor Kempische 
Ondernemers. 

• Kempisch Bedrijvenpark ruim 8.500 m² verkocht heeft 
aan Van Geel Holding ten behoeve van de uitbreiding 
van Willems Machinebouw en voor de verplaatsing van 
Promatec en Pulsemaster. 

• de bedrijven actief zijn op het gebied van de 
machinebouw voor de wereldwijde foodindustrie. 

• Willems Machinebouw zich gaat vestigen op een mooie 
zichtlocatie tegenover VDL Fiber Tech Industries en een 
aangrenzend perceel gereserveerd heeft voor toekomstige 
bouw. 

• op 19 en 20 mei 2017 de vierde editie van KempenTech 
op het KBP plaatsvond met ruim 5.000 bezoekers.

• KempenTech hét techniekevenement tijdens de Dutch 
Technology Week is in de Brabantse Kempen.

• door het Huis van de Brabantse Kempen in samenwerking 
met KOP de Kempische Industrie Agenda is vastgesteld. 

• door Jesse Scheres en Guus Stappaerts van gemeente 
Bladel op basis o.a. hiervan het Actieplan Industrie is 
geschreven en dat dat plan inmiddels is vastgesteld door 
B&W en gemeenteraad. 

• er mogelijkheden zijn om als ondernemer op de Sleutel 
een (deels) gesubsidieerd inrichtingsplan en beheerplan 
te verkrijgen via het project 2B-Connect. 

• hiertoe bijv. insectenhotels, nestkasten (voor vogels en 
vleermuizen) en inheemse beplanting in te zetten zijn. 

• er binnenkort een brochure over dit project verschijnt. 

Wist u dat?!
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