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Met de vijfde uitgave van de Parkmanagement 
Nieuwsbrief luiden we de zomer in en kijken o.a. 
uit naar de organisatie van een internationale 
Parkmanagement slotmanifestatie die plaats zal 
vinden op donderdag 9 oktober 2014. 

Vanuit het Europees project Mobika wordt op die 
dag een netwerkbijeenkomst georganiseerd bij 
lidbedrijf Staalmarkt op het Kempisch Bedrijven Park, 
gecombineerd met de mogelijkheid om bij elkaar, over de 
grenzen, bedrijfsbezoeken af te leggen. 
Uiteraard wordt u op korte termijn nader geïnformeerd, 
maar noteer deze datum alvast in uw agenda!

In deze nieuwsbrief treft u o.a. meer informatie over 
de winnaar van de KVO/OBGB-trofee 2014, een 
dringend verzoek om medewerking te verlenen aan 
de hercertificering van KVO-B, een bijzonder initiatief 
van Brandweer Bladel en ook ondernemer Herwin 
Jansen van G.M.O. Nederland B.V. komt aan het 
woord. 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 11e Ondernemerscafé op 

24 april 2014 plaatsvond) onder het toezien van 

zo’n 70 OBGB-lidbedrijven de KVO/OBGB-trofee 

uitgereikt aan LouwersHanique,  gevestigd 

aan Energieweg 3A  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.

LouwersHanique is geruime tijd gevestigd op het 
bedrijventerrein in Hapert en is dé specialist op het gebied 
van het thermisch bewerken van technisch glas. Na meer dan 
60 jaar van continue ontwikkeling beschikt men over een zeer 
uitgebreid en geavanceerd machinepark voor het mechanisch 
bewerken van technisch glas, kwarts glas en technisch 
keramiek. Jan Vervest van LouwersHanique nam de prijs trots 
in ontvangst. 

Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen van de 
bedrijventerreinen werken gemeente Bladel, politie Brabant 
Zuid-Oost en OBGB  ruim acht jaar samen aan structureel 
veilige bedrijventerreinen. Renier Saris, 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. 
Saris: “Er waren 10 genomineerde bedrijven en die hebben 
we zeer kritisch bekeken. Er zaten prachtige nieuwe panden 
bij, maar ook bestaande bedrijven maken natuurlijk kans. Elk 
jaar is het weer een spannende nek aan nek race wie de eerste 
prijs verovert. Bij LouwersHanique heeft men de zaken keurig 
voor elkaar, waarbij een aantal kleinere aandachtspunten 
doorslaggevend waren. De zogenaamde puntjes op de ‘i’!’

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

Voorwoord

LouwersHanique

Winnaar KVO/OBGB−trofee 2014
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ATD Machinery
gestart
met bouwen
op KBP

Brandweer
Bladel coacht
bedrijfshulp−
verlening

De organisatie van de eerste High Tech 
Ontdekkingsroute in De Brabantse Kempen kijkt 
terug op een succesvolle editie. Op zaterdag 
24 mei bezochten meer dan 2.200 bezoekers 
de hotspot op het Kempisch Bedrijvenpark als 
onderdeel van een geslaagde Dutch Technology 
Week waarin een breed publiek kon genieten 
van de ‘wonderen van technologie’.

Het publiek werd getrakteerd op een gevarieerd interactief 
aanbod van een tiental 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 Kempische 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. De combinatie met de open dag van 
Diffutherm trok extra publiek. Vele geïnteresseerden hebben 
de kans gegrepen om een kijkje te nemen in dit prachtige 
bedrijf. Het zou mooi zijn als we samen met de Kempische 
ondernemers volgend jaar een vervolg kunnen geven aan dit 
succes”. 
De deelnemers aan de High Tech Ontdekkingsroute waren: 
Bruns, Faes Group, ATD Machinery, VDL, Diffutherm, KSE, 
Hapert Aanhangwagens, Vencomatic Group en Berlingr. Het 
evenement werd geïnitieerd door het Kempisch Bedrijvenpark, 
het Kempisch Ondernemers Platform en het Huis van De 
Brabantse Kempen. De Hotspot in de Kempen werd financieel 
ondersteund door het SRE en de Rabobank. Naast de hotspot in 
de Kempen waren er nog 6 andere hotspots in de Brainportregio 
zoals de High Tech Campus Eindhoven, ASML, Automotive 
Campus en Food Tech Park in Helmond en de hotspot in Acht. 
Meer informatie: www.dutchtechnologyweek.nl 

Volg de gemeente
Bladel op Twitter 

www.twitter.com/gemeente_Bladel

Actuele informatie van de gemeente Bladel vindt u in het huis-aan-huisblad De Kempenaer en op de website www.bladel.nl. 

Daarnaast stuurt de gemeente regelmatig nieuwsberichten, aankondigingen e.d. via Twitter.  

Wellicht ten overvloede, maar als u de tweets van de gemeente Bladel wilt volgen, hebt u een twitteraccount nodig.

U kunt zich gratis registreren via www.twitter.com. Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u zich via

www.twitter.com/gemeente_Bladel aanmelden voor de tweets van de gemeente Bladel.
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De partners in het samenwerkingsverband ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ 

hebben niet alleen overleg over veiligheid, maar er worden uiteraard 

ook afspraken gemaakt over de daadwerkelijke aanpak tot verbetering. 

Zo heeft brandweer Bladel eind 2013 het initiatief genomen voor ‘BHV 

Coaching’, een project om door middel van coaching samen met bedrijven 

te werken aan een veilige werkomgeving.  

De brandweer begint zo’n coaching met het vaststellen van de huidige situatie. Dit gebeurt 

aan de hand van een rondleiding door het bedrijf en de BHV-checklist die door het bedrijf 

vooraf is ingevuld. Vervolgens wordt samen gekeken naar mogelijke risicoscenario’s en hoe de 

BHV-organisatie daarop is voorbereid. Na eventuele verbeteringen en aanbevelingen volgt een 

(ontruimings)oefening waarbij door de brandweer wordt waargenomen hoe alles verloopt.

In een evaluatie wordt besproken wat goed ging en wat nog kan worden verbeterd. Afsluitend 

wordt een slotoefening gehouden met een evaluatie. Een volledig coachingsproject duurt in 

totaal 7,5 uur, verdeeld over 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. 

WVK-groep aan de Raambrug in Bladel heeft het project samen met de brandweer opgestart, 

en was het eerste bedrijf dat zich binnen dit project door brandweer Bladel liet coachen. 

De ervaringen van zowel brandweer als WVK-groep waren zeer positief. Brandweer Bladel 

wil in 2014 nog twee bedrijven op deze wijze kosteloos coachen. Bedrijven die hiervoor in 

aanmerking willen komen kunnen dit melden via een mail naar info@brandweerbladel.nl. 

Uit de aanmeldingen zal dan een selectie worden gemaakt.

Internationale Bijeenkomst 

Mobika
Donderdag 9 oktober 2014 

v.a. 16:00 uur

Bedrijfsbezoeken en

netwerkbijeenkomst bij

Staalmarkt, KBP

High Tech Ontdekkings−
route De Brabantse 
Kempen zeer succesvol! 

MEER DAN 2.200 BEZOEKERS OP EERSTE EDITIE

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 Maas
Teksten: Hetty Maas
Fotografie: Elly Heesterbeek, Hetty Maas, OBGB,
 Evely Duis 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, Yvette Wijnen
(y.wijnen@bladel.nl, tel. 0497-361696)

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

OBGB, Hetty Maas
(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:Brandweer Bladel
coacht bedrijfshulpverlening 



Na een korte toespraak van locoburgemeester Wim van 

der Linden en een slag op de gong door directeur Jan Poels 

van het Pius X-College kwam de handel al snel op gang. 

Namens de werkgroep werd het welkomstwoord verricht 

door OBGB-voorzitter, Frits Oomen. Vertegenwoordigers uit 

het bedrijfsleven, maatschappelijke instanties en verenigingen 

werden door “hoekmannen en –vrouwen” met elkaar in 

contact gebracht om te bekijken wat ze voor elkaar konden 

betekenen.  

Vraag en aanbod in menskracht, kennis, materiaal, faciliteiten, 

en creativiteit werden uitgewisseld met als doel een deal tot 

stand te brengen tussen het maatschappelijk veld en het 

bedrijfsleven. Alle deals werden vastgelegd door notaris Hans 

van Voskuijlen.

Henrie van Gerwen van accountant Foederer Accountants 

berekende ter plaatse de economische waarde van de tot stand 

gekomen deals in euro’s. De organisatie werd ondersteund door 

leerlingen van de praktijkschool Pius X-College als onderdeel 

van hun maatschappelijke stage. 

De werkgroep Beursvloer Gemeente Bladel kijkt terug op een 

zeer succesvolle tweede Beursvloer in Bladel en hoopt dat deze 

bijeenkomst een blijvend karakter gaat krijgen in de relatie 

tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. 

BTV Totaaltechniek heeft een start gemaakt met het camerabewakingsproject van OBGB en heeft 
een aantal camera’s geïnstalleerd bij onze lidbedrijven.

Er wordt binnen dit concept, dat op advies van de Algemene 

Leden Vergadering momenteel wordt uitgevoerd, gebruik 

gemaakt van de internet- en stroomverbindingen van 

desbetreffende bedrijven. 

Binnen het met de gemeente Bladel afgesloten convenant zijn 

afspraken gemaakt over de doelstelling van het cameraplan 

maar ook over de beschikbaarstelling van de beelden. Naar 

verwachting zal het project na de zomer operationeel zijn.

Het KVO-B Certificaat voor onze bedrijventerreinen wordt 
aan het einde van 2014 gehercertificeerd. Daarom vragen wij 
alle ondernemers, gevestigd op de bedrijventerreinen van de 
gemeente Bladel een enquête in te vullen. De resultaten van 
deze enquête, met onderwerpen als inbraak, diefstal, vernieling 
en overlast vormen een beeld van onze bedrijventerreinen op 
het gebied van veiligheid.

Op basis van deze gegevens zal een Plan van Aanpak (met 
acties en verantwoordelijkheden) opgesteld worden voor 
de komende drie jaar en de werkgroep veiligheid baseert 
hierop haar activiteiten. DIt is belangrijk en essentieel om het 

aspect veiligheid te kunnen bewaken (en de korting op de 
verzekeringspremies te behouden).

Maak kans op een heerlijke
KVO−slagroomtaart! (mits contactgegevens ingevuld zijn)

Via de link: https://mkbnl.socratos.net/direct/bladel4 is het 
mogelijk de enquête digitaal in te vullen. Het zal u plusminus 
7 minuten tijd kosten om deze vragenlijst in te vullen. 
Uiteraard wordt de ingevoerde informatie door ons 
vertrouwelijk behandeld.
Bedankt voor uw medewerking - Zonder dat is het handhaven 
van het KVO-B Certificaat niet mogelijk!

Camerabeveiliging door
ondernemers georganiseerd 

U verleent toch ook
uw medewerking weer?
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Kun je kort iets vertellen over
GMO Nederland B.V.? 
‘G.M.O. Nederland is een mechanische werkplaats die zich 

specialiseert in het vertikaal en horizontaal frezen en draaien 

van machineonderdelen (CNC bewerkingscentrums). Het 

bedrijf heeft hiertoe o.a. de beschikking over een draaibank, 

welke een specialisme heeft. Deze machine, een Okuma 

LT2000 kan door middel van een overname spindel materialen 

aan twee zijden machinaal bewerken. 

Op dit moment werkt er een 30-tal medewerkers binnen 

G.M.O. Nederland. Een groot aantal van deze werknemers 

werkt in een specifiek twee ploegensysteem, waardoor G.M.O. 

Nederland zes dagen per week en 11 uur per dag operationeel 

is. Daarnaast worden er zoveel mogelijk onbemande uren 

geproduceerd op die machines welke hier geschikt voor zijn. 

G.M.O. Nederland is een toeleverancier van proto, alfa, bèta 

en kleine tot middel grote series. 40% van de omzet zijn 

machineonderdelen welke op tekening niveau worden 

geproduceerd en vervolgens door een opdrachtgever worden 

verwerkt tot machines in de gehele industrie,  15% betreft 

revisiedelen, 15% zijn gereedschapdelen, 15% zijn design 

delen en 15% zijn delen t.b.v. matrijzen. De omzet ligt voor 

60% in Nederland en de overige 40% in het buitenland en  

dan met name in Duitsland.

G.M.O. Nederland heeft een kwaliteitsborgingsysteem wat is 

vastgelegd volgens de norm: NEN-EN-ISO 9001:2008.’

Vanaf wanneer is GMO Nederland gevestigd 
op het bedrijventerrein Hapert? 
‘G.M.O. Nederland is vanaf 2000 gevestigd op de Industrieweg 

1F te Hapert. Het pand ligt parallel aan de provinciale weg.’

Vanaf wanneer is GMO Nederland lid van 
OBGB?
‘G.M.O. Nederland is vanaf 2005 lid van het OBGB.’

Hoe kijk je  tegen het bedrijventerrein aan? 
‘Wanneer ik naar het huidige industrieterrein kijk, is het zo 

dat een groot aantal bedrijven bekend zijn met elkaar wat de 

mogelijkheid biedt om onderling te communiceren waardoor 

er een hoge mate van flexibiliteit is en deze ten volle benut kan 

worden. Hierdoor kan in de meeste voorkomende gevallen snel 

op de wens van een opdrachtgever worden ingegaan. Er zijn 

diverse expertises aanwezig op de huidige industrieterreinen 

van Hapert en Bladel. Met de aanvulling van het KBP kan 

dit leiden tot een sterk stukje Kempen waarbij in onderlinge 

samenwerking vele technologische middelen aanwezig zijn 

wat kan leiden tot een sterke regio.’

Waar zou het parkmanagement traject zich 
volgens jou op moeten richten? 
‘Gelet op de diversiteit en de activiteiten is het goed dat er een  

parkmanagement traject is waarbij deze ondersteuning kan 

geven op diverse gebieden. Het lijkt ons goed te weten dat er 

op diverse punten onderling  wordt gecommuniceerd over de 

te volgen route. Ook de samenwerking met andere Kempische 

gebieden kan een breder draagvlak tot gevolg hebben waarbij 

iedereen weer zijn of haar voordeel kan uithalen. Tot slot lijkt 

het me altijd goed om binnen dit traject een open dialoog 

te hebben waarin iedereen zijn ideeën kan neerleggen om 

binnen dit kader de mogelijkheid te kunnen onderzoeken. Een 

aantal zaken zijn hierin al opgepakt en gerealiseerd.’

G.M.O.
Nederland B.V. 

In gesprek met:

HERWIN JANSEN 

Genomineerden

KVO/OBGB
Trofee 2014
• Diffutherm B.V.

• Apex Europe B.V. 

• Arifal Nederland B.V.

• VDL TIM Hapert B.V.

• LouwersHanique B.V. 

• Wagenbouw Hapert B.V.

• Habufa 

• Moeskops
 Grafisch Afwerkingsbedrijf B.V.

• Hendrikx Deuren-Kozijnen
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Winnaar 2014:LouwersHanique B.V.

De tweede editie van de maatschappelijke 

beursvloer op 19 juni werd druk bezocht door 

“beurshandelaren” van maatschappelijke 

instanties, verenigingsleven en ondernemers 

waaronder een groot aantal OBGB-lidbedrijven. 

In het begin moesten de handelaren nog even 

aftasten maar al snel werden de eerste deals 

gesloten op de Praktijkschool van het

Pius X-College in Bladel. In totaal werden er 59 

deals gesloten met een economische waarde 

van maar liefst € 122.530,00.

Tweede editie
Beursvloer
Gemeente Bladel
zeer succesvol! 

Ruim 40 jaar na haar ontstaan, als onderdeel van Royal Agio 

Cigars, gaat ATD Machinery geheel zelfstandig verder op het 

Kempisch Bedrijvenpark. Deze marktleider in machinebouw 

voor de sigarenindustrie geeft haar groei verder gestalte 

op een afstand van circa 1,5 kilometer van haar huidige 

locatie in Duizel. Dit stelt ATD in staat de binding met de 

werknemers te borgen. De bouw van het nieuwe pand 

is gestart. ATD Machinery is ontstaan uit de technische 

dienst van Royal Agio Cigars. Tegenwoordig levert ATD 

een complete range machines voor iedere stap van het 

sigarenproductieproces. ATD heeft tien jaar van uitgesproken 

groei achter de rug en heeft zich ontwikkeld tot 

marktleider binnen haar niche. Momenteel telt ATD in 

totaal 60 medewerkers. 

‘Sinds 1 januari 2013 is het bedrijf verzelfstandigd binnen 

het Agio familieconcern. Als kroon op die ontwikkelingen 

betrekt ATD eind 2014 een geheel nieuw pand’, aldus Wim 

Heeren, managing director bij ATD.  ‘Het wordt een prachtige 

plek om te werken. Wij werken in een open structuur. Dat is 

goed vormgegeven in het nieuwe gebouw.

Door het toepassen van veel glas in buiten- en binnenmuren, 

is het pand transparant en is er veel contact met buiten. De 

logistieke lijnen in het pand zijn optimaal en er is goed 

gekeken naar wie met wie werkt en communiceert.’

 

‘De keuze voor het KBP was niet moeilijk’, zegt Wim Heeren. 

‘Het is een goed toegerust en groen bedrijvenpark, voorzien 

van alle moderne gemakken met een prima infrastructuur, 

pal naast de snelweg en goed bereikbaar voor de 

medewerkers. Die willen we graag aan ons binden, ook voor 

de langere termijn. De sigarenindustrie is een groeiende 

markt en we zien de toekomst van ATD positief tegemoet. 

We hebben een perceel van zo’n 7.000 vierkante meter 

gekocht. Niet voor niets voert ATD  de slogan:

 “For the long run!”. 

ATD Machinery
gestart met
bouwen op KBP

Herwin Jansen en Jeroen Sleddens


