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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
Contactpersoon:
Loonseweg, Zwartven, Hoogakker, Nijverheidsweg, Energieweg:
Fons Dierckx, Prontophot, tel. 0497-388469

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:
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Voor u ligt de derde uitgave van de Park-
management Nieuwsbrief, ’huis-aan-huis’ 
verspreid op de bedrijventerreinen in de 
gemeente Bladel. Wij houden u, in deze tijd 
waar ‘social media’ de boventoon voeren op 
het gebied van communicatie, als betrokken 
partij ook door middel van deze nieuwsbrief 
op de hoogte van parkmanagement.

Wij vragen alvast uw medewerking in verband met 
de hercertificering van het KVO-B certificaat voor onze 
bedrijventerreinen. Het is niet alleen van belang voor de 
hercertificering, maar ook van belang dat ondernemers, 
politie, brandweer en gemeente een goed beeld hebben 
van de veiligheid op onze bedrijventerreinen en hierop 
kunnen bijsturen. Wij zouden het waarderen, als u de 
moeite zou nemen de enquête op internet in te vullen 
en te retourneren (zie hiervoor pagina 2, waar u meer 
informatie kunt vinden over de vragenlijst). Alvast  
bedankt voor uw medewerking!

Communicatiewerkgroep Parkmanagement
Bedrijventerreinen Gemeente Bladel

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 
OBGB op 10 mei jl. maakte OBGB-voorzitter 
Frits Oomen bekend dat Sleegers Quality Meat 
Products  de winnaar van de KVO/OBGB-trofee  
2012 is. Directeur en eigenaar Walter Sleegers 
ontving uit handen van burgemeester Swachten 
de trofee en was verheugd als winnaar uit de bus 
te zijn gekomen.

‘Ik ben blij met deze trofee en zie dat ook als een erkenning 
voor de kwaliteit die bij ons hoog in het vaandel staat. Wij 
richten ons primair op het ontwikkelen en produceren van 
vleeswaren. De kwaliteit van onze processen en daarmee 
van onze producten is gewaarborgd en uiteraard maakt 
ook veiligheid daar onderdeel van uit. Onze vleesproducten 
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, waarbij ook veel 
aandacht is voor het dierenwelzijn. Dat is uiteindelijk ook te 
merken aan de kwaliteit en de smaak van het vlees.’, aldus 
Walter Sleegers. ‘Fijn te merken dat deze kwaliteit tevens is af 
te lezen aan de uitstraling van onze bedrijfsgebouwen.’

Volgens Gerard Swaanen, die deel uitmaakt van het Bedrijven-
preventieteam hebben de KVO-mensen geen enkel puntje van 
kritiek kunnen vinden: ‘Bij de tien genomineerde bedrijven 
zag alles er goed verzorgd uit. De verschillen onderling tussen 
de genomineerden waren niet groot, maar Sleegers Quality 

Meat Products heeft o.a. zaken als verlichting, beveiliging 
en opslag van materialen heel goed voor elkaar.’ Het wordt 
steeds lastiger de bedrijven te beoordelen: ‘Reeds enkele 
jaren hebben de bedrijventerreinen het KVO-certificaat, en 
je merkt tijdens de halfjaarlijkse schouws dat de bedrijven 
de zaken op het gebied van veiligheid steeds beter voor el-
kaar hebben, ‘voegt Gerard toe, ‘het Bedrijvenpreventieteam 
beoordeelde Sleegers Quality Meat Products als perfect, 
en vroeg zich zelfs af ‘of er wel gewerkt werd in dit bedrijf ’!’. 
Walter Sleegers kon dat tijdens de Algemene Leden Vergadering
van OBGB weerleggen en wist de aanwezigen te overtuigen 
van het feit, dat er elke dag weer, hard gewerkt wordt in de 
bedrijfspanden aan het Zwartven en de Loonseweg. ‘Juist 
daarom ziet het er ook zo perfect uit, ‘alsdus Walter Sleegers, 
‘er wordt door onze werknemers hard en deskundig gewerkt 
en uiteraard ben ik daar trots op. Het is ook voor hen een 
erkenning!’.                 Voor de genomineerden KVO/OBGB Trofee 2012 zie pagina 2.

Voorwoord

Sleegers Quality Meat Products:

Winnaar KVO/OBGB−trofee 2012
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De Brabantse Kempen heeft veel te bieden. Er 
zijn ook veel initiatieven, maar de samenhang 
ontbreekt. Door deze versnippering wordt geen 
eenduidig, herkenbaar beeld van de Kempen 
neergezet. Rust & ruimte, inzet, introvertheid, 
gastvrij, internationaal en puur: dat zijn onze 
kernwaarden.

We zijn ons echter onvoldoende bewust van deze sterkten en 
dragen deze onvoldoende uit naar de buitenwereld. Door meer 
samenwerking binnen en tussen de diverse sectoren kunnen 
we ons als Brabantse Kempen sterker profileren, met als doel 
versterking van de economische profit van de regio.

Branding De Brabantse Kempen
In groot enthousiasme hebben bedrijfsleven en gemeenten 
samengewerkt in het project ‘Branding De Brabantse Kempen’. 
Nu, juni 2012, is het project nagenoeg afgerond. ‘Het verhaal 
van de Brabantse Kempen’ is opgetekend en op basis daarvan is 
een logo met bijbehorend beeldmerk ontwikkeld. Om de kracht 
van De Brabantse Kempen verder uit te dragen is ook een pro-
motiefilm over onze Brabantse Kempen gemaakt.

Voor iedere ondernemer beschikbaar
Voor ondernemers/organisaties die De Brabantse Kempen 
uit willen dragen worden USB sticks beschikbaar gesteld met 
daarop het huisstijlboek, de digitale logo’s en de promotie-film. 
Vanaf 18 juni 2012 wordt deze USB stick gratis beschikbaar ge-
steld. De stick is op te vragen via mevrouw Y. Wijnen (y.wijnen@
bladel.nl). Wij vragen u daarbij een formulier te ondertekenen. 
U tekent voor goed gebruik. Goed gebruik is belangrijk voor de 
uitstraling van onze Brabantse Kempen.

Tot slot
Investeren in de branding van de regio is en blijft van belang 
voor de verdere maatschappelijke ontwikkeling en economi-
sche groei van de regio. De ‘sense of urgency’ wordt door alle 
betrokkenen onderkend. Dat er veel kansen liggen, is de afge-
lopen periode meer dan duidelijk geworden. Nu moet de daad 
bij het woord worden gevoegd. Slagvaardig, besluitvaardig en 
met aandacht voor alle belanghebbenden.
De Brabantse Kempen varen er wel bij.

Bestuurder/directeur Mark Schippers van KLC BV en voorzitter Boy 
Swachten van het Kempisch Bedrijvenpark hebben op vrijdag 1 juni 2012 
de koopakte getekend voor de gefaseerde aankoop van 11,7 ha op het 
Kempisch Bedrijvenpark. Daarnaast wordt er nog een kavel van 1 ha 
gereserveerd voor toekomstige uitbreiding. 

Nog dit jaar zijn de eerste onderdelen van het full service logistiek centrum op het Kempisch 
Bedrijvenpark klaar. Een unieke samenwerking ligt aan dit initiatief ten grondslag. Drie transport-
ondernemers uit de regio, Van der Heijden, Daris en Van Dingenen hebben de handen ineen 

geslagen. Samen met MS Schippers, leverancier van producten voor de agrarisch ondernemer 
ontwikkelen zij het KLC. Dit omvangrijke full service Kempisch Logistiek Centrum (KLC) krijgt zijn 
beslag in het zuidelijk deel van het KBP, grenzend aan de A67. Het logistieke centrum omvat 
naast logistieke gebouwen voor de transporteurs een (beveiligde) parkeerplaats voor trucks met 
truckrestaurant en facilitypoint, een truckwerkplaats, een truckwash en bandensteunpunt en een 
dieselpomp voor zakelijk verkeer.

Voorkeursroute vrachtverkeer 
Industrieterrein Hapert
Sinds vorig jaar kunnen vrachtwagens vanaf ‘Industrieterrein Hapert’ via de nieuwe route over het KPB en de A67 richting Eersel 

rijden. In de praktijk blijkt dat meerdere vrachtwagens ‘binnendoor’ richting Eersel rijden, via de Loonseweg en Langrijt. Deze 

wegen zijn daar onvoldoende voor ingericht. Gevolg is veel schade aan de wegen en daarnaast overlast voor omwonenden.

Vrachtwagens die vanaf het industrieterrein naar Hoogeloon gaan, dienen de borden ‘doorgaand verkeer’ en/of ‘Hoogeloon’ te vol-

gen. Ook hier blijkt dat vrachtwagens niet de aangewezen route, via de Lemel, volgen, maar wederom over de Loonseweg rijden.

De gemeente verbetert binnenkort de bebording waarmee de voorkeursroute duidelijk wordt verwezen. Daarnaast doen wij ook 

een beroep op u. Maak gebruik van de aangewezen routes!
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Eind maart 2012 is het open glasvezelnetwerk op het KBP in gebruik 
genomen. Squall International maakt sindsdien volop gebruik van deze 
supersnelle aansluiting voor telefonie, internet, beveiliging en enkele 
bedrijfsprocessen. Ook het infocentrum van KBP is aangesloten op het 
netwerk en beschikt over snel internet. 

Het glasvezelnetwerk is in eigendom van KBP en de bedrijfspanden kunnen in de toekomst 

eenvoudig aangesloten worden. Het netwerk is toegankelijk voor alle providers. De aangesloten 

bedrijven zijn dus niet gebonden aan 1 leverancier. Uniek in de Kempen!

 

Koppeling met eFX

Dat glasvezel onmisbaar is op een hoogwaardig en modern bedrijventerrein spreekt voor zich. 

Dat ieder bedrijf gebruik kan maken van deze voorziening is minder vanzelfsprekend. Om die 

reden heeft het KBP geïnvesteerd in de aanleg van het netwerk op het bedrijventerrein. Het 

netwerk biedt ondernemers onafhankelijkheid en keuzevrijheid. Het netwerk van het KBP is 

verbonden met het TU-terrein in Eindhoven waar het datacentrum EFX (Eindhoven Fiber Ex-

change) is gevestigd. In dit regionale knooppunt worden diverse netwerken met elkaar verbon-

den. Vanuit hier worden de diensten zoals internet en telefonie geleverd. Op het KBP is ook een 

knooppunt geïnstalleerd dat het netwerk op het bedrijventerrein met de EFX verbindt. Via deze 

verbinding kan iedere provider toegang krijgen tot het KBP- netwerk. 

Bestaande bedrijventerreinen

Het knooppunt op het KBP biedt in de toekomst ook mogelijkheden voor aansluiting van be-

veiligingscamera’s. Verder wordt onderzocht of ook de bedrijven op de bestaande bedrijventer-

reinen en de toekomstige camerabeveiliging op de bedrijventerreinen in Hapert en Bladel via 

dit knooppunt aangesloten kunnen worden op glas.

Glasvezelnetwerk 
Kempisch

Bedrijvenpark on−line!

SaMeNWeRKINGSCONVeNaNT TUSSeN 3 GeMeeNTeN

Verleen uw
medewerking
aan de Enquête
Hercertificering

KVO 2012.  

Kempische bedrijven ontwikkelen het 
Kempisch Logistiek Centrum op het KBP



Gemeente Bladel, ondernemers (OBGB), brand-
weer en politie beschikken als samenwerkende 
partijen over een KVO-B Certificaat voor de be-
drijventerreinen in de gemeente Bladel.

KVO is een samenwerkingsovereenkomst tussen 
deze vier partijen waarin de werkwijze is vast-
gelegd om te komen tot gezamenlijke veilig-
heidsmaatregelen in de openbare ruimte(n), 
alsmede de normen waar deze maatregelen 
aan moeten voldoen, met als einddoel een 
structureel veilig bedrijventerrein. 

Een KVO-B Certificaat wordt telkens afgegeven voor de duur 
van twee jaar en aan het einde van 2012 is er voor onze be-
drijventerreinen (wederom) sprake van een hercertificering. 
Daarom vragen wij alle ondernemers, gevestigd op de bedrij-
venterreinen van de gemeente Bladel een enquête in te vullen. 
De resultaten van deze enquête vormen een beeld van onze 
bedrijventerreinen op het gebied van veiligheid. Onderwerpen 
als inbraak, diefstal, vernieling en overlast komen hierin aan de 
orde. 

Op basis van deze gegevens zal een Plan van Aanpak opge-
steld worden voor de komende twee jaar. Dit Plan van Aanpak 

vormt de basis van het KVO-certificaat en hierin staan acties 
en verantwoordelijkheden vermeld. De werkgroep Veiligheid, 
onderdeel van Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente 
Bladel zal hierop haar activiteiten gedurende de komende twee 
jaar baseren.

Maak kans op een heerlijke KVO-slagroomtaart!
Uiteraard hebben wij ook uw informatie nodig, om actief 
te blijven werken aan veilige bedrijventerreinen binnen de 
gemeente Bladel. 
Via de link http://mkbnl.socratos.net/direct/2012bladel is 
het mogelijk de enquête digitaal in te vullen. Het zal u hooguit 
10 minuten tijd kosten om deze vragenlijst in te vullen. Daarbij 
is het wel belangrijk uw contactgegevens in te vullen, zodat 
ook u kans maakt op één van de drie heerlijke KVO-slagroom-
taarten, die wij onder de inzenders verloten. Uiteraard wordt de 
ingevoerde informatie door ons vertrouwelijk behandeld.

U verleent toch
ook uw medewerking? 

Op donderdag 10 mei 2012 vond de 7e editie van het Ondernemerscafé plaats bij ‘Recreatie-
park De Achterste Hoef’ in Bladel. Ook deze avond werd weer druk bezocht. Ruim 200 onder-
nemers kwamen samen om te luisteren naar het inspirerende verhaal van Erik van Loon. Zijn 
verhaal werd ondersteund door een speciaal voor het Ondernemerscafé gemaakte presentatie. 

In deze presentatie 

werd duidelijk de link 

gelegd tussen de twee 

grote passies van Van 

Loon: zijn bedrijf Van 

Loon Vlees en zijn 

sport als rally coureur. 

Bij zowel zijn werk 

als hobby zet hij zich 

maximaal in.

Met vallen en opstaan, wilskracht en doorzettingsvermogen 

brengt hij beiden tot een succes. Tijdens de presentatie werd 

de zaal in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Bij 

de afronding werd aan de ondernemers door Erik nog enkele 

tips meegegeven: ‘Wees trots op het feit dat je uit Brabant 

komt, leer van je fouten en bedenk: Winnaars hebben een 

plan, verliezers een excuus!’.

Na het boeiende verhaal van Erik van Loon kregen de on-

dernemers de mogelijkheid om, net als bij de voorgaande 

edities, in een informele sfeer met elkaar van gedachten te 

wisselen. 

Het Ondernemerscafé wordt georganiseerd door Onder-

nemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel 

(OBGB), Ondernemersvereniging Bladel (OVB), MKB Ha-

pert- Hoogeloon, Land van de Zaligheden, ZLTO en de ge-

meente Bladel.

Deze bijeenkomsten worden twee keer per jaar georga-

niseerd, telkens met een andere spreker en locatie. Alle 

ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Bladel zijn 

van harte welkom. Kijk op de websites van de organiserende 

ondernemersverenigingen of de gemeente Bladel voor de 

datum en locatie van de volgende editie.

Succesvolle editie 
Ondernemerscaf’e 
Gemeente Bladel
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De website van KVO Bladel www.kvobladel.nl 
ondergaat momenteel een ingrijpende
verandering en zal medio de zomer gebruiks-
vriendelijker en overzichtelijker worden. Een 
aantal ondernemers op de bedrijventerreinen 
maakt reeks gebruik van de mogelijkheid om 
verdachte situaties te melden op deze website. 

Het is een eenvoudige manier om één van de 
verantwoordelijke partijen; gemeente, politie, 
brandweer en/of ondernemers te laten weten dat 
er iets aan de hand is op de bedrijventerreinen. 
Hiermee wordt dus een bijdrage geleverd aan de 
veiligheid op onze terreinen.

www.kvobladel.nl

OVeR ONze eIGeN BeDRIJVeNTeRReINeN...

Wist u dat..? 

Meldingen
van verdachte 
situaties

Nieuwsbrief Parkmanagement Gemeente Bladel

Bron: Basisdocument Kempische Visie Bedrijventerreinen 5-4-2012
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• In De Brabantse Kempen 8.400 bedrijven zijn gevestigd en 
deze bedrijven goed zijn voor 45.000 banen.

• De beroepsbevolking in De Brabantse Kempen 38.500 perso-
nen groot is. De werkgelegenheidsfunctie van De Brabantse 
Kempen bedraagt circa 1,2 t.o.v. 1,1 in de hele provincie.

• De economische sectoren zoals landbouw, industrie, bouw 
en groot- en detailhandel in aantal vestigingen en aantal 
banen goed vertegenwoordigd zijn in De Brabantse Kempen.

• De groei in werkgelegenheid in de sectoren onderwijs en zorg 
zit. In de industrie, logistiek en financiële dienstverlening is 
de werkgelegenheid gedaald. 

• Er 13.500 banen direct afkomstig zijn van de Kempische 
bedrijventerreinen.

• 84% van de banen op de bedrijventerreinen uit sectoren 
komt die voornamelijk actief zijn in de bedrijfsruimtemarkt. 
De industriële sector is goed voor 6.210 banen (46%), de 
bouw en groot- en detailhandel beiden voor 2.160 banen 
(16%) en vervoer voor 945 banen (7%).

• ‘De Sleutel’ het bedrijventerrein in De Brabantse Kempen is 
met de hoogste werkgelegenheid, namelijk 3.418 banen. Dit 
komt neer op een aantal werkzame personen van 57 per ha.

• Ook ‘Industrieterrein Hapert’ belangrijk is voor lokale en 
regionale economie. Dit bedrijventerrein biedt werk aan 
1.959 personen. Dit komt neer op een aantal werkzame 
personen van 55 per ha.

• ‘De Beemd’ plaats biedt aan 381 banen (70 werkzame perso-
nen per hectare) en ‘Leemskuilen’ aan 315 banen (48 werk-
zame personen per hectare).

• De meeste banen op de bedrijventerreinen gerelateerd 
zijn aan de metaalindustrie, namelijk 656 banen op 
‘Industrieterrein Hapert’ en 470 banen op ‘De Sleutel’.

• De werkgelegenheid in de metaalsector (bestaande uit de 
metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie) 
in de Kempen tussen 2005 en 2010 is gedaald met 8%.

De Sleutel 60,3 3.418 57
Ind. Hapert 35,5 1.959 55
De Beemd 5,44 381 70
Leemskuilen 6,5 315 48
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Kunnen jullie kort iets vertellen over Prowork 

Home Systems? 

‘Circa 15 jaar geleden, tijdens zijn laatste studiejaar, is Michiel 

gestart in de elektrotechniek. Bij één van zijn eerste opdrachten 

kwam hij in aanraking met domotica. Vanaf toen is de passie 

voor deze hedendaagse techniek ontstaan. Marion haar roots 

liggen bij de Rabobank waar ze ervaring opdeed in de verkoop, 

managementondersteuning en leidinggeven. Jarenlang heb-

ben wij een exclusief domotica systeem van Belgisch fabricaat 

in Nederland verdeeld. Vandaag de dag richten wij ons steeds 

meer op de eindgebruiker zelf en zijn wij uitgegroeid tot een 

bedrijf gespecialiseerd in domotica, thuisbioscopen, audio/

videosystemen en beveiliging. Met als rode draad de elek-

trotechniek. Onze klanten zijn particulieren én bedrijven. Wij 

bieden de ideale oplossing voor een presentatieruimte, confe-

renceroom, thuisbioscoop, muziek- en/of domotica installatie 

in uw bedrijf of woning.’

Vanaf wanneer is Prowork Home Systems

gevestigd op bedrijventerrein de Beemd?

‘In 2004 zijn wij gaan wonen en werken  aan het Mastbos 17a 

in Bladel.  Hier hebben we een bedrijfspand annex woning ge-

bouwd die tevens als showroom functioneert. Klanten kunnen 

op deze manier zelf ervaren en beleven wat de hedendaagse 

techniek voor ze kan betekenen.

Of het beeld en geluid van een thuisbioscoop en hoogwaardige 

audio oplossingen beluisteren.’

Hoelang is Prowork Home Systems lid van OBGB? 

‘Eind vorig jaar zijn wij lid geworden van OBGB omdat wij 

graag meedenken en praten over een veilig en leefbaar bedrij-

venterrein.  Daarnaast zoeken wij graag de samenwerking op 

met andere bedrijven.’

Hoe kijken jullie tegen het bedrijventerrein aan?

‘Bedrijventerrein de Beemd is een bijzonder bedrijventerrein 

omdat wonen en werken meer dan anders gecombineerd 

wordt. Voor ons is het een bijzonder mooie combinatie. In onze 

branche kunnen we ons geen betere showroom bedenken dan 

onze eigen woning. Bovendien wonen wij hier heerlijk met 

volop ruimte en toch dichtbij het centrum.’

Waar zou het parkmanagement traject zich vol-

gens jullie op moeten richten? 

‘Wonen bij je bedrijf is voor ons erg praktisch maar levert ook 

nadelen op.  En dan bedoel ik niet dat je ‘nooit’ afgewerkt bent 

maar meer de combinatie met je gezinsleven. Onze kinderen 

zijn nog jong en de veiligheid op een bedrijventerrein is anders 

geregeld dan in een woonwijk.  Voorzieningen als fiets- en 

voetpaden zijn bijvoorbeeld beperkt. Dat levert ooit gevaarlijke 

situaties op. Niet alleen voor de kinderen uit onze buurt overi-

gens. Werknemers van grotere omliggende bedrijven wande-

len hier dagelijks in hun lunchpauze. Bovendien merken we 

dat veel mensen niet in de gaten hebben dat ze behalve door 

een industrieterrein ook door een woonwijk rijden. Het verkeer 

in de straat is het laatste jaar sterk toegenomen. Er wordt hard 

gereden en bochten zijn onoverzichtelijk. Hier zou het parkma-

nagement in onze ogen meer aandacht voor mogen vragen.’

Prowork Home Systems

In gesprek met:

MaRION BORGMaNS eN MICHIeL JaNSeN
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"Met vallen en opstaan, 
wilskracht en doorzet−

tingsvermogen brengt hij 
beiden tot een succes"



Gemeente Bladel, ondernemers (OBGB), brand-
weer en politie beschikken als samenwerkende 
partijen over een KVO-B Certificaat voor de be-
drijventerreinen in de gemeente Bladel.

KVO is een samenwerkingsovereenkomst tussen 
deze vier partijen waarin de werkwijze is vast-
gelegd om te komen tot gezamenlijke veilig-
heidsmaatregelen in de openbare ruimte(n), 
alsmede de normen waar deze maatregelen 
aan moeten voldoen, met als einddoel een 
structureel veilig bedrijventerrein. 

Een KVO-B Certificaat wordt telkens afgegeven voor de duur 
van twee jaar en aan het einde van 2012 is er voor onze be-
drijventerreinen (wederom) sprake van een hercertificering. 
Daarom vragen wij alle ondernemers, gevestigd op de bedrij-
venterreinen van de gemeente Bladel een enquête in te vullen. 
De resultaten van deze enquête vormen een beeld van onze 
bedrijventerreinen op het gebied van veiligheid. Onderwerpen 
als inbraak, diefstal, vernieling en overlast komen hierin aan de 
orde. 

Op basis van deze gegevens zal een Plan van Aanpak opge-
steld worden voor de komende twee jaar. Dit Plan van Aanpak 

vormt de basis van het KVO-certificaat en hierin staan acties 
en verantwoordelijkheden vermeld. De werkgroep Veiligheid, 
onderdeel van Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente 
Bladel zal hierop haar activiteiten gedurende de komende twee 
jaar baseren.

Maak kans op een heerlijke KVO-slagroomtaart!
Uiteraard hebben wij ook uw informatie nodig, om actief 
te blijven werken aan veilige bedrijventerreinen binnen de 
gemeente Bladel. 
Via de link http://mkbnl.socratos.net/direct/2012bladel is 
het mogelijk de enquête digitaal in te vullen. Het zal u hooguit 
10 minuten tijd kosten om deze vragenlijst in te vullen. Daarbij 
is het wel belangrijk uw contactgegevens in te vullen, zodat 
ook u kans maakt op één van de drie heerlijke KVO-slagroom-
taarten, die wij onder de inzenders verloten. Uiteraard wordt de 
ingevoerde informatie door ons vertrouwelijk behandeld.

U verleent toch
ook uw medewerking? 

Op donderdag 10 mei 2012 vond de 7e editie van het Ondernemerscafé plaats bij ‘Recreatie-
park De Achterste Hoef’ in Bladel. Ook deze avond werd weer druk bezocht. Ruim 200 onder-
nemers kwamen samen om te luisteren naar het inspirerende verhaal van Erik van Loon. Zijn 
verhaal werd ondersteund door een speciaal voor het Ondernemerscafé gemaakte presentatie. 

In deze presentatie 

werd duidelijk de link 

gelegd tussen de twee 

grote passies van Van 

Loon: zijn bedrijf Van 

Loon Vlees en zijn 

sport als rally coureur. 

Bij zowel zijn werk 

als hobby zet hij zich 

maximaal in.

Met vallen en opstaan, wilskracht en doorzettingsvermogen 

brengt hij beiden tot een succes. Tijdens de presentatie werd 

de zaal in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Bij 

de afronding werd aan de ondernemers door Erik nog enkele 

tips meegegeven: ‘Wees trots op het feit dat je uit Brabant 

komt, leer van je fouten en bedenk: Winnaars hebben een 

plan, verliezers een excuus!’.

Na het boeiende verhaal van Erik van Loon kregen de on-

dernemers de mogelijkheid om, net als bij de voorgaande 

edities, in een informele sfeer met elkaar van gedachten te 

wisselen. 

Het Ondernemerscafé wordt georganiseerd door Onder-

nemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel 

(OBGB), Ondernemersvereniging Bladel (OVB), MKB Ha-

pert- Hoogeloon, Land van de Zaligheden, ZLTO en de ge-

meente Bladel.

Deze bijeenkomsten worden twee keer per jaar georga-

niseerd, telkens met een andere spreker en locatie. Alle 

ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Bladel zijn 

van harte welkom. Kijk op de websites van de organiserende 

ondernemersverenigingen of de gemeente Bladel voor de 

datum en locatie van de volgende editie.

Succesvolle editie 
Ondernemerscaf’e 
Gemeente Bladel
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De website van KVO Bladel www.kvobladel.nl 
ondergaat momenteel een ingrijpende
verandering en zal medio de zomer gebruiks-
vriendelijker en overzichtelijker worden. Een 
aantal ondernemers op de bedrijventerreinen 
maakt reeks gebruik van de mogelijkheid om 
verdachte situaties te melden op deze website. 

Het is een eenvoudige manier om één van de 
verantwoordelijke partijen; gemeente, politie, 
brandweer en/of ondernemers te laten weten dat 
er iets aan de hand is op de bedrijventerreinen. 
Hiermee wordt dus een bijdrage geleverd aan de 
veiligheid op onze terreinen.

www.kvobladel.nl

OVeR ONze eIGeN BeDRIJVeNTeRReINeN...

Wist u dat..? 

Meldingen
van verdachte 
situaties

Nieuwsbrief Parkmanagement Gemeente Bladel

Bron: Basisdocument Kempische Visie Bedrijventerreinen 5-4-2012
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• In De Brabantse Kempen 8.400 bedrijven zijn gevestigd en 
deze bedrijven goed zijn voor 45.000 banen.

• De beroepsbevolking in De Brabantse Kempen 38.500 perso-
nen groot is. De werkgelegenheidsfunctie van De Brabantse 
Kempen bedraagt circa 1,2 t.o.v. 1,1 in de hele provincie.

• De economische sectoren zoals landbouw, industrie, bouw 
en groot- en detailhandel in aantal vestigingen en aantal 
banen goed vertegenwoordigd zijn in De Brabantse Kempen.

• De groei in werkgelegenheid in de sectoren onderwijs en zorg 
zit. In de industrie, logistiek en financiële dienstverlening is 
de werkgelegenheid gedaald. 

• Er 13.500 banen direct afkomstig zijn van de Kempische 
bedrijventerreinen.

• 84% van de banen op de bedrijventerreinen uit sectoren 
komt die voornamelijk actief zijn in de bedrijfsruimtemarkt. 
De industriële sector is goed voor 6.210 banen (46%), de 
bouw en groot- en detailhandel beiden voor 2.160 banen 
(16%) en vervoer voor 945 banen (7%).

• ‘De Sleutel’ het bedrijventerrein in De Brabantse Kempen is 
met de hoogste werkgelegenheid, namelijk 3.418 banen. Dit 
komt neer op een aantal werkzame personen van 57 per ha.

• Ook ‘Industrieterrein Hapert’ belangrijk is voor lokale en 
regionale economie. Dit bedrijventerrein biedt werk aan 
1.959 personen. Dit komt neer op een aantal werkzame 
personen van 55 per ha.

• ‘De Beemd’ plaats biedt aan 381 banen (70 werkzame perso-
nen per hectare) en ‘Leemskuilen’ aan 315 banen (48 werk-
zame personen per hectare).

• De meeste banen op de bedrijventerreinen gerelateerd 
zijn aan de metaalindustrie, namelijk 656 banen op 
‘Industrieterrein Hapert’ en 470 banen op ‘De Sleutel’.

• De werkgelegenheid in de metaalsector (bestaande uit de 
metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie) 
in de Kempen tussen 2005 en 2010 is gedaald met 8%.

De Sleutel 60,3 3.418 57
Ind. Hapert 35,5 1.959 55
De Beemd 5,44 381 70
Leemskuilen 6,5 315 48

03 04

Kunnen jullie kort iets vertellen over Prowork 

Home Systems? 

‘Circa 15 jaar geleden, tijdens zijn laatste studiejaar, is Michiel 

gestart in de elektrotechniek. Bij één van zijn eerste opdrachten 

kwam hij in aanraking met domotica. Vanaf toen is de passie 

voor deze hedendaagse techniek ontstaan. Marion haar roots 

liggen bij de Rabobank waar ze ervaring opdeed in de verkoop, 

managementondersteuning en leidinggeven. Jarenlang heb-

ben wij een exclusief domotica systeem van Belgisch fabricaat 

in Nederland verdeeld. Vandaag de dag richten wij ons steeds 

meer op de eindgebruiker zelf en zijn wij uitgegroeid tot een 

bedrijf gespecialiseerd in domotica, thuisbioscopen, audio/

videosystemen en beveiliging. Met als rode draad de elek-

trotechniek. Onze klanten zijn particulieren én bedrijven. Wij 

bieden de ideale oplossing voor een presentatieruimte, confe-

renceroom, thuisbioscoop, muziek- en/of domotica installatie 

in uw bedrijf of woning.’

Vanaf wanneer is Prowork Home Systems

gevestigd op bedrijventerrein de Beemd?

‘In 2004 zijn wij gaan wonen en werken  aan het Mastbos 17a 

in Bladel.  Hier hebben we een bedrijfspand annex woning ge-

bouwd die tevens als showroom functioneert. Klanten kunnen 

op deze manier zelf ervaren en beleven wat de hedendaagse 

techniek voor ze kan betekenen.

Of het beeld en geluid van een thuisbioscoop en hoogwaardige 

audio oplossingen beluisteren.’

Hoelang is Prowork Home Systems lid van OBGB? 

‘Eind vorig jaar zijn wij lid geworden van OBGB omdat wij 

graag meedenken en praten over een veilig en leefbaar bedrij-

venterrein.  Daarnaast zoeken wij graag de samenwerking op 

met andere bedrijven.’

Hoe kijken jullie tegen het bedrijventerrein aan?

‘Bedrijventerrein de Beemd is een bijzonder bedrijventerrein 

omdat wonen en werken meer dan anders gecombineerd 

wordt. Voor ons is het een bijzonder mooie combinatie. In onze 

branche kunnen we ons geen betere showroom bedenken dan 

onze eigen woning. Bovendien wonen wij hier heerlijk met 

volop ruimte en toch dichtbij het centrum.’

Waar zou het parkmanagement traject zich vol-

gens jullie op moeten richten? 

‘Wonen bij je bedrijf is voor ons erg praktisch maar levert ook 

nadelen op.  En dan bedoel ik niet dat je ‘nooit’ afgewerkt bent 

maar meer de combinatie met je gezinsleven. Onze kinderen 

zijn nog jong en de veiligheid op een bedrijventerrein is anders 

geregeld dan in een woonwijk.  Voorzieningen als fiets- en 

voetpaden zijn bijvoorbeeld beperkt. Dat levert ooit gevaarlijke 

situaties op. Niet alleen voor de kinderen uit onze buurt overi-

gens. Werknemers van grotere omliggende bedrijven wande-

len hier dagelijks in hun lunchpauze. Bovendien merken we 

dat veel mensen niet in de gaten hebben dat ze behalve door 

een industrieterrein ook door een woonwijk rijden. Het verkeer 

in de straat is het laatste jaar sterk toegenomen. Er wordt hard 

gereden en bochten zijn onoverzichtelijk. Hier zou het parkma-

nagement in onze ogen meer aandacht voor mogen vragen.’

Prowork Home Systems
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"Met vallen en opstaan, 
wilskracht en doorzet−

tingsvermogen brengt hij 
beiden tot een succes"



Gemeente Bladel, ondernemers (OBGB), brand-
weer en politie beschikken als samenwerkende 
partijen over een KVO-B Certificaat voor de be-
drijventerreinen in de gemeente Bladel.

KVO is een samenwerkingsovereenkomst tussen 
deze vier partijen waarin de werkwijze is vast-
gelegd om te komen tot gezamenlijke veilig-
heidsmaatregelen in de openbare ruimte(n), 
alsmede de normen waar deze maatregelen 
aan moeten voldoen, met als einddoel een 
structureel veilig bedrijventerrein. 

Een KVO-B Certificaat wordt telkens afgegeven voor de duur 
van twee jaar en aan het einde van 2012 is er voor onze be-
drijventerreinen (wederom) sprake van een hercertificering. 
Daarom vragen wij alle ondernemers, gevestigd op de bedrij-
venterreinen van de gemeente Bladel een enquête in te vullen. 
De resultaten van deze enquête vormen een beeld van onze 
bedrijventerreinen op het gebied van veiligheid. Onderwerpen 
als inbraak, diefstal, vernieling en overlast komen hierin aan de 
orde. 

Op basis van deze gegevens zal een Plan van Aanpak opge-
steld worden voor de komende twee jaar. Dit Plan van Aanpak 

vormt de basis van het KVO-certificaat en hierin staan acties 
en verantwoordelijkheden vermeld. De werkgroep Veiligheid, 
onderdeel van Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente 
Bladel zal hierop haar activiteiten gedurende de komende twee 
jaar baseren.

Maak kans op een heerlijke KVO-slagroomtaart!
Uiteraard hebben wij ook uw informatie nodig, om actief 
te blijven werken aan veilige bedrijventerreinen binnen de 
gemeente Bladel. 
Via de link http://mkbnl.socratos.net/direct/2012bladel is 
het mogelijk de enquête digitaal in te vullen. Het zal u hooguit 
10 minuten tijd kosten om deze vragenlijst in te vullen. Daarbij 
is het wel belangrijk uw contactgegevens in te vullen, zodat 
ook u kans maakt op één van de drie heerlijke KVO-slagroom-
taarten, die wij onder de inzenders verloten. Uiteraard wordt de 
ingevoerde informatie door ons vertrouwelijk behandeld.

U verleent toch
ook uw medewerking? 

Op donderdag 10 mei 2012 vond de 7e editie van het Ondernemerscafé plaats bij ‘Recreatie-
park De Achterste Hoef’ in Bladel. Ook deze avond werd weer druk bezocht. Ruim 200 onder-
nemers kwamen samen om te luisteren naar het inspirerende verhaal van Erik van Loon. Zijn 
verhaal werd ondersteund door een speciaal voor het Ondernemerscafé gemaakte presentatie. 

In deze presentatie 

werd duidelijk de link 

gelegd tussen de twee 

grote passies van Van 

Loon: zijn bedrijf Van 

Loon Vlees en zijn 

sport als rally coureur. 

Bij zowel zijn werk 

als hobby zet hij zich 

maximaal in.

Met vallen en opstaan, wilskracht en doorzettingsvermogen 

brengt hij beiden tot een succes. Tijdens de presentatie werd 

de zaal in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Bij 

de afronding werd aan de ondernemers door Erik nog enkele 

tips meegegeven: ‘Wees trots op het feit dat je uit Brabant 

komt, leer van je fouten en bedenk: Winnaars hebben een 

plan, verliezers een excuus!’.

Na het boeiende verhaal van Erik van Loon kregen de on-

dernemers de mogelijkheid om, net als bij de voorgaande 

edities, in een informele sfeer met elkaar van gedachten te 

wisselen. 

Het Ondernemerscafé wordt georganiseerd door Onder-

nemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel 

(OBGB), Ondernemersvereniging Bladel (OVB), MKB Ha-

pert- Hoogeloon, Land van de Zaligheden, ZLTO en de ge-

meente Bladel.

Deze bijeenkomsten worden twee keer per jaar georga-

niseerd, telkens met een andere spreker en locatie. Alle 

ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Bladel zijn 

van harte welkom. Kijk op de websites van de organiserende 

ondernemersverenigingen of de gemeente Bladel voor de 

datum en locatie van de volgende editie.
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Ondernemerscaf’e 
Gemeente Bladel

Nieuwsbrief Parkmanagement Gemeente Bladel02

De website van KVO Bladel www.kvobladel.nl 
ondergaat momenteel een ingrijpende
verandering en zal medio de zomer gebruiks-
vriendelijker en overzichtelijker worden. Een 
aantal ondernemers op de bedrijventerreinen 
maakt reeks gebruik van de mogelijkheid om 
verdachte situaties te melden op deze website. 

Het is een eenvoudige manier om één van de 
verantwoordelijke partijen; gemeente, politie, 
brandweer en/of ondernemers te laten weten dat 
er iets aan de hand is op de bedrijventerreinen. 
Hiermee wordt dus een bijdrage geleverd aan de 
veiligheid op onze terreinen.
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• In De Brabantse Kempen 8.400 bedrijven zijn gevestigd en 
deze bedrijven goed zijn voor 45.000 banen.

• De beroepsbevolking in De Brabantse Kempen 38.500 perso-
nen groot is. De werkgelegenheidsfunctie van De Brabantse 
Kempen bedraagt circa 1,2 t.o.v. 1,1 in de hele provincie.

• De economische sectoren zoals landbouw, industrie, bouw 
en groot- en detailhandel in aantal vestigingen en aantal 
banen goed vertegenwoordigd zijn in De Brabantse Kempen.

• De groei in werkgelegenheid in de sectoren onderwijs en zorg 
zit. In de industrie, logistiek en financiële dienstverlening is 
de werkgelegenheid gedaald. 

• Er 13.500 banen direct afkomstig zijn van de Kempische 
bedrijventerreinen.

• 84% van de banen op de bedrijventerreinen uit sectoren 
komt die voornamelijk actief zijn in de bedrijfsruimtemarkt. 
De industriële sector is goed voor 6.210 banen (46%), de 
bouw en groot- en detailhandel beiden voor 2.160 banen 
(16%) en vervoer voor 945 banen (7%).

• ‘De Sleutel’ het bedrijventerrein in De Brabantse Kempen is 
met de hoogste werkgelegenheid, namelijk 3.418 banen. Dit 
komt neer op een aantal werkzame personen van 57 per ha.

• Ook ‘Industrieterrein Hapert’ belangrijk is voor lokale en 
regionale economie. Dit bedrijventerrein biedt werk aan 
1.959 personen. Dit komt neer op een aantal werkzame 
personen van 55 per ha.

• ‘De Beemd’ plaats biedt aan 381 banen (70 werkzame perso-
nen per hectare) en ‘Leemskuilen’ aan 315 banen (48 werk-
zame personen per hectare).

• De meeste banen op de bedrijventerreinen gerelateerd 
zijn aan de metaalindustrie, namelijk 656 banen op 
‘Industrieterrein Hapert’ en 470 banen op ‘De Sleutel’.

• De werkgelegenheid in de metaalsector (bestaande uit de 
metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie) 
in de Kempen tussen 2005 en 2010 is gedaald met 8%.

De Sleutel 60,3 3.418 57
Ind. Hapert 35,5 1.959 55
De Beemd 5,44 381 70
Leemskuilen 6,5 315 48
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Kunnen jullie kort iets vertellen over Prowork 

Home Systems? 

‘Circa 15 jaar geleden, tijdens zijn laatste studiejaar, is Michiel 

gestart in de elektrotechniek. Bij één van zijn eerste opdrachten 

kwam hij in aanraking met domotica. Vanaf toen is de passie 

voor deze hedendaagse techniek ontstaan. Marion haar roots 

liggen bij de Rabobank waar ze ervaring opdeed in de verkoop, 

managementondersteuning en leidinggeven. Jarenlang heb-

ben wij een exclusief domotica systeem van Belgisch fabricaat 

in Nederland verdeeld. Vandaag de dag richten wij ons steeds 

meer op de eindgebruiker zelf en zijn wij uitgegroeid tot een 

bedrijf gespecialiseerd in domotica, thuisbioscopen, audio/

videosystemen en beveiliging. Met als rode draad de elek-

trotechniek. Onze klanten zijn particulieren én bedrijven. Wij 

bieden de ideale oplossing voor een presentatieruimte, confe-

renceroom, thuisbioscoop, muziek- en/of domotica installatie 

in uw bedrijf of woning.’

Vanaf wanneer is Prowork Home Systems

gevestigd op bedrijventerrein de Beemd?

‘In 2004 zijn wij gaan wonen en werken  aan het Mastbos 17a 

in Bladel.  Hier hebben we een bedrijfspand annex woning ge-

bouwd die tevens als showroom functioneert. Klanten kunnen 

op deze manier zelf ervaren en beleven wat de hedendaagse 

techniek voor ze kan betekenen.

Of het beeld en geluid van een thuisbioscoop en hoogwaardige 

audio oplossingen beluisteren.’

Hoelang is Prowork Home Systems lid van OBGB? 

‘Eind vorig jaar zijn wij lid geworden van OBGB omdat wij 

graag meedenken en praten over een veilig en leefbaar bedrij-

venterrein.  Daarnaast zoeken wij graag de samenwerking op 

met andere bedrijven.’

Hoe kijken jullie tegen het bedrijventerrein aan?

‘Bedrijventerrein de Beemd is een bijzonder bedrijventerrein 

omdat wonen en werken meer dan anders gecombineerd 

wordt. Voor ons is het een bijzonder mooie combinatie. In onze 

branche kunnen we ons geen betere showroom bedenken dan 

onze eigen woning. Bovendien wonen wij hier heerlijk met 

volop ruimte en toch dichtbij het centrum.’

Waar zou het parkmanagement traject zich vol-

gens jullie op moeten richten? 

‘Wonen bij je bedrijf is voor ons erg praktisch maar levert ook 

nadelen op.  En dan bedoel ik niet dat je ‘nooit’ afgewerkt bent 

maar meer de combinatie met je gezinsleven. Onze kinderen 

zijn nog jong en de veiligheid op een bedrijventerrein is anders 

geregeld dan in een woonwijk.  Voorzieningen als fiets- en 

voetpaden zijn bijvoorbeeld beperkt. Dat levert ooit gevaarlijke 

situaties op. Niet alleen voor de kinderen uit onze buurt overi-

gens. Werknemers van grotere omliggende bedrijven wande-

len hier dagelijks in hun lunchpauze. Bovendien merken we 

dat veel mensen niet in de gaten hebben dat ze behalve door 

een industrieterrein ook door een woonwijk rijden. Het verkeer 

in de straat is het laatste jaar sterk toegenomen. Er wordt hard 

gereden en bochten zijn onoverzichtelijk. Hier zou het parkma-

nagement in onze ogen meer aandacht voor mogen vragen.’
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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
Contactpersoon:
Loonseweg, Zwartven, Hoogakker, Nijverheidsweg, Energieweg:
Fons Dierckx, Prontophot, tel. 0497-388469

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:

06

Voor u ligt de derde uitgave van de Park-
management Nieuwsbrief, ’huis-aan-huis’ 
verspreid op de bedrijventerreinen in de 
gemeente Bladel. Wij houden u, in deze tijd 
waar ‘social media’ de boventoon voeren op 
het gebied van communicatie, als betrokken 
partij ook door middel van deze nieuwsbrief 
op de hoogte van parkmanagement.

Wij vragen alvast uw medewerking in verband met 
de hercertificering van het KVO-B certificaat voor onze 
bedrijventerreinen. Het is niet alleen van belang voor de 
hercertificering, maar ook van belang dat ondernemers, 
politie, brandweer en gemeente een goed beeld hebben 
van de veiligheid op onze bedrijventerreinen en hierop 
kunnen bijsturen. Wij zouden het waarderen, als u de 
moeite zou nemen de enquête op internet in te vullen 
en te retourneren (zie hiervoor pagina 2, waar u meer 
informatie kunt vinden over de vragenlijst). Alvast  
bedankt voor uw medewerking!

Communicatiewerkgroep Parkmanagement
Bedrijventerreinen Gemeente Bladel

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 
OBGB op 10 mei jl. maakte OBGB-voorzitter 
Frits Oomen bekend dat Sleegers Quality Meat 
Products  de winnaar van de KVO/OBGB-trofee  
2012 is. Directeur en eigenaar Walter Sleegers 
ontving uit handen van burgemeester Swachten 
de trofee en was verheugd als winnaar uit de bus 
te zijn gekomen.

‘Ik ben blij met deze trofee en zie dat ook als een erkenning 
voor de kwaliteit die bij ons hoog in het vaandel staat. Wij 
richten ons primair op het ontwikkelen en produceren van 
vleeswaren. De kwaliteit van onze processen en daarmee 
van onze producten is gewaarborgd en uiteraard maakt 
ook veiligheid daar onderdeel van uit. Onze vleesproducten 
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, waarbij ook veel 
aandacht is voor het dierenwelzijn. Dat is uiteindelijk ook te 
merken aan de kwaliteit en de smaak van het vlees.’, aldus 
Walter Sleegers. ‘Fijn te merken dat deze kwaliteit tevens is af 
te lezen aan de uitstraling van onze bedrijfsgebouwen.’

Volgens Gerard Swaanen, die deel uitmaakt van het Bedrijven-
preventieteam hebben de KVO-mensen geen enkel puntje van 
kritiek kunnen vinden: ‘Bij de tien genomineerde bedrijven 
zag alles er goed verzorgd uit. De verschillen onderling tussen 
de genomineerden waren niet groot, maar Sleegers Quality 

Meat Products heeft o.a. zaken als verlichting, beveiliging 
en opslag van materialen heel goed voor elkaar.’ Het wordt 
steeds lastiger de bedrijven te beoordelen: ‘Reeds enkele 
jaren hebben de bedrijventerreinen het KVO-certificaat, en 
je merkt tijdens de halfjaarlijkse schouws dat de bedrijven 
de zaken op het gebied van veiligheid steeds beter voor el-
kaar hebben, ‘voegt Gerard toe, ‘het Bedrijvenpreventieteam 
beoordeelde Sleegers Quality Meat Products als perfect, 
en vroeg zich zelfs af ‘of er wel gewerkt werd in dit bedrijf ’!’. 
Walter Sleegers kon dat tijdens de Algemene Leden Vergadering
van OBGB weerleggen en wist de aanwezigen te overtuigen 
van het feit, dat er elke dag weer, hard gewerkt wordt in de 
bedrijfspanden aan het Zwartven en de Loonseweg. ‘Juist 
daarom ziet het er ook zo perfect uit, ‘alsdus Walter Sleegers, 
‘er wordt door onze werknemers hard en deskundig gewerkt 
en uiteraard ben ik daar trots op. Het is ook voor hen een 
erkenning!’.                 Voor de genomineerden KVO/OBGB Trofee 2012 zie pagina 2.

Voorwoord

Sleegers Quality Meat Products:

Winnaar KVO/OBGB−trofee 2012
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De Brabantse Kempen heeft veel te bieden. Er 
zijn ook veel initiatieven, maar de samenhang 
ontbreekt. Door deze versnippering wordt geen 
eenduidig, herkenbaar beeld van de Kempen 
neergezet. Rust & ruimte, inzet, introvertheid, 
gastvrij, internationaal en puur: dat zijn onze 
kernwaarden.

We zijn ons echter onvoldoende bewust van deze sterkten en 
dragen deze onvoldoende uit naar de buitenwereld. Door meer 
samenwerking binnen en tussen de diverse sectoren kunnen 
we ons als Brabantse Kempen sterker profileren, met als doel 
versterking van de economische profit van de regio.

Branding De Brabantse Kempen
In groot enthousiasme hebben bedrijfsleven en gemeenten 
samengewerkt in het project ‘Branding De Brabantse Kempen’. 
Nu, juni 2012, is het project nagenoeg afgerond. ‘Het verhaal 
van de Brabantse Kempen’ is opgetekend en op basis daarvan is 
een logo met bijbehorend beeldmerk ontwikkeld. Om de kracht 
van De Brabantse Kempen verder uit te dragen is ook een pro-
motiefilm over onze Brabantse Kempen gemaakt.

Voor iedere ondernemer beschikbaar
Voor ondernemers/organisaties die De Brabantse Kempen 
uit willen dragen worden USB sticks beschikbaar gesteld met 
daarop het huisstijlboek, de digitale logo’s en de promotie-film. 
Vanaf 18 juni 2012 wordt deze USB stick gratis beschikbaar ge-
steld. De stick is op te vragen via mevrouw Y. Wijnen (y.wijnen@
bladel.nl). Wij vragen u daarbij een formulier te ondertekenen. 
U tekent voor goed gebruik. Goed gebruik is belangrijk voor de 
uitstraling van onze Brabantse Kempen.

Tot slot
Investeren in de branding van de regio is en blijft van belang 
voor de verdere maatschappelijke ontwikkeling en economi-
sche groei van de regio. De ‘sense of urgency’ wordt door alle 
betrokkenen onderkend. Dat er veel kansen liggen, is de afge-
lopen periode meer dan duidelijk geworden. Nu moet de daad 
bij het woord worden gevoegd. Slagvaardig, besluitvaardig en 
met aandacht voor alle belanghebbenden.
De Brabantse Kempen varen er wel bij.

Bestuurder/directeur Mark Schippers van KLC BV en voorzitter Boy 
Swachten van het Kempisch Bedrijvenpark hebben op vrijdag 1 juni 2012 
de koopakte getekend voor de gefaseerde aankoop van 11,7 ha op het 
Kempisch Bedrijvenpark. Daarnaast wordt er nog een kavel van 1 ha 
gereserveerd voor toekomstige uitbreiding. 

Nog dit jaar zijn de eerste onderdelen van het full service logistiek centrum op het Kempisch 
Bedrijvenpark klaar. Een unieke samenwerking ligt aan dit initiatief ten grondslag. Drie transport-
ondernemers uit de regio, Van der Heijden, Daris en Van Dingenen hebben de handen ineen 

geslagen. Samen met MS Schippers, leverancier van producten voor de agrarisch ondernemer 
ontwikkelen zij het KLC. Dit omvangrijke full service Kempisch Logistiek Centrum (KLC) krijgt zijn 
beslag in het zuidelijk deel van het KBP, grenzend aan de A67. Het logistieke centrum omvat 
naast logistieke gebouwen voor de transporteurs een (beveiligde) parkeerplaats voor trucks met 
truckrestaurant en facilitypoint, een truckwerkplaats, een truckwash en bandensteunpunt en een 
dieselpomp voor zakelijk verkeer.

Voorkeursroute vrachtverkeer 
Industrieterrein Hapert
Sinds vorig jaar kunnen vrachtwagens vanaf ‘Industrieterrein Hapert’ via de nieuwe route over het KPB en de A67 richting Eersel 

rijden. In de praktijk blijkt dat meerdere vrachtwagens ‘binnendoor’ richting Eersel rijden, via de Loonseweg en Langrijt. Deze 

wegen zijn daar onvoldoende voor ingericht. Gevolg is veel schade aan de wegen en daarnaast overlast voor omwonenden.

Vrachtwagens die vanaf het industrieterrein naar Hoogeloon gaan, dienen de borden ‘doorgaand verkeer’ en/of ‘Hoogeloon’ te vol-

gen. Ook hier blijkt dat vrachtwagens niet de aangewezen route, via de Lemel, volgen, maar wederom over de Loonseweg rijden.

De gemeente verbetert binnenkort de bebording waarmee de voorkeursroute duidelijk wordt verwezen. Daarnaast doen wij ook 

een beroep op u. Maak gebruik van de aangewezen routes!
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Eind maart 2012 is het open glasvezelnetwerk op het KBP in gebruik 
genomen. Squall International maakt sindsdien volop gebruik van deze 
supersnelle aansluiting voor telefonie, internet, beveiliging en enkele 
bedrijfsprocessen. Ook het infocentrum van KBP is aangesloten op het 
netwerk en beschikt over snel internet. 

Het glasvezelnetwerk is in eigendom van KBP en de bedrijfspanden kunnen in de toekomst 

eenvoudig aangesloten worden. Het netwerk is toegankelijk voor alle providers. De aangesloten 

bedrijven zijn dus niet gebonden aan 1 leverancier. Uniek in de Kempen!

 

Koppeling met eFX

Dat glasvezel onmisbaar is op een hoogwaardig en modern bedrijventerrein spreekt voor zich. 

Dat ieder bedrijf gebruik kan maken van deze voorziening is minder vanzelfsprekend. Om die 

reden heeft het KBP geïnvesteerd in de aanleg van het netwerk op het bedrijventerrein. Het 

netwerk biedt ondernemers onafhankelijkheid en keuzevrijheid. Het netwerk van het KBP is 

verbonden met het TU-terrein in Eindhoven waar het datacentrum EFX (Eindhoven Fiber Ex-

change) is gevestigd. In dit regionale knooppunt worden diverse netwerken met elkaar verbon-

den. Vanuit hier worden de diensten zoals internet en telefonie geleverd. Op het KBP is ook een 

knooppunt geïnstalleerd dat het netwerk op het bedrijventerrein met de EFX verbindt. Via deze 

verbinding kan iedere provider toegang krijgen tot het KBP- netwerk. 

Bestaande bedrijventerreinen

Het knooppunt op het KBP biedt in de toekomst ook mogelijkheden voor aansluiting van be-

veiligingscamera’s. Verder wordt onderzocht of ook de bedrijven op de bestaande bedrijventer-

reinen en de toekomstige camerabeveiliging op de bedrijventerreinen in Hapert en Bladel via 

dit knooppunt aangesloten kunnen worden op glas.

Glasvezelnetwerk 
Kempisch

Bedrijvenpark on−line!

SaMeNWeRKINGSCONVeNaNT TUSSeN 3 GeMeeNTeN

Verleen uw
medewerking
aan de Enquête
Hercertificering

KVO 2012.  

Kempische bedrijven ontwikkelen het 
Kempisch Logistiek Centrum op het KBP
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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
Ontwerp en realisatie: Comcorde Grafimedia

Meer informatie over
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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)
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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
Contactpersoon:
Loonseweg, Zwartven, Hoogakker, Nijverheidsweg, Energieweg:
Fons Dierckx, Prontophot, tel. 0497-388469

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:

06

Voor u ligt de derde uitgave van de Park-
management Nieuwsbrief, ’huis-aan-huis’ 
verspreid op de bedrijventerreinen in de 
gemeente Bladel. Wij houden u, in deze tijd 
waar ‘social media’ de boventoon voeren op 
het gebied van communicatie, als betrokken 
partij ook door middel van deze nieuwsbrief 
op de hoogte van parkmanagement.

Wij vragen alvast uw medewerking in verband met 
de hercertificering van het KVO-B certificaat voor onze 
bedrijventerreinen. Het is niet alleen van belang voor de 
hercertificering, maar ook van belang dat ondernemers, 
politie, brandweer en gemeente een goed beeld hebben 
van de veiligheid op onze bedrijventerreinen en hierop 
kunnen bijsturen. Wij zouden het waarderen, als u de 
moeite zou nemen de enquête op internet in te vullen 
en te retourneren (zie hiervoor pagina 2, waar u meer 
informatie kunt vinden over de vragenlijst). Alvast  
bedankt voor uw medewerking!

Communicatiewerkgroep Parkmanagement
Bedrijventerreinen Gemeente Bladel

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 
OBGB op 10 mei jl. maakte OBGB-voorzitter 
Frits Oomen bekend dat Sleegers Quality Meat 
Products  de winnaar van de KVO/OBGB-trofee  
2012 is. Directeur en eigenaar Walter Sleegers 
ontving uit handen van burgemeester Swachten 
de trofee en was verheugd als winnaar uit de bus 
te zijn gekomen.

‘Ik ben blij met deze trofee en zie dat ook als een erkenning 
voor de kwaliteit die bij ons hoog in het vaandel staat. Wij 
richten ons primair op het ontwikkelen en produceren van 
vleeswaren. De kwaliteit van onze processen en daarmee 
van onze producten is gewaarborgd en uiteraard maakt 
ook veiligheid daar onderdeel van uit. Onze vleesproducten 
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, waarbij ook veel 
aandacht is voor het dierenwelzijn. Dat is uiteindelijk ook te 
merken aan de kwaliteit en de smaak van het vlees.’, aldus 
Walter Sleegers. ‘Fijn te merken dat deze kwaliteit tevens is af 
te lezen aan de uitstraling van onze bedrijfsgebouwen.’

Volgens Gerard Swaanen, die deel uitmaakt van het Bedrijven-
preventieteam hebben de KVO-mensen geen enkel puntje van 
kritiek kunnen vinden: ‘Bij de tien genomineerde bedrijven 
zag alles er goed verzorgd uit. De verschillen onderling tussen 
de genomineerden waren niet groot, maar Sleegers Quality 

Meat Products heeft o.a. zaken als verlichting, beveiliging 
en opslag van materialen heel goed voor elkaar.’ Het wordt 
steeds lastiger de bedrijven te beoordelen: ‘Reeds enkele 
jaren hebben de bedrijventerreinen het KVO-certificaat, en 
je merkt tijdens de halfjaarlijkse schouws dat de bedrijven 
de zaken op het gebied van veiligheid steeds beter voor el-
kaar hebben, ‘voegt Gerard toe, ‘het Bedrijvenpreventieteam 
beoordeelde Sleegers Quality Meat Products als perfect, 
en vroeg zich zelfs af ‘of er wel gewerkt werd in dit bedrijf ’!’. 
Walter Sleegers kon dat tijdens de Algemene Leden Vergadering
van OBGB weerleggen en wist de aanwezigen te overtuigen 
van het feit, dat er elke dag weer, hard gewerkt wordt in de 
bedrijfspanden aan het Zwartven en de Loonseweg. ‘Juist 
daarom ziet het er ook zo perfect uit, ‘alsdus Walter Sleegers, 
‘er wordt door onze werknemers hard en deskundig gewerkt 
en uiteraard ben ik daar trots op. Het is ook voor hen een 
erkenning!’.                 Voor de genomineerden KVO/OBGB Trofee 2012 zie pagina 2.

Voorwoord

Sleegers Quality Meat Products:

Winnaar KVO/OBGB−trofee 2012
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De Brabantse Kempen heeft veel te bieden. Er 
zijn ook veel initiatieven, maar de samenhang 
ontbreekt. Door deze versnippering wordt geen 
eenduidig, herkenbaar beeld van de Kempen 
neergezet. Rust & ruimte, inzet, introvertheid, 
gastvrij, internationaal en puur: dat zijn onze 
kernwaarden.

We zijn ons echter onvoldoende bewust van deze sterkten en 
dragen deze onvoldoende uit naar de buitenwereld. Door meer 
samenwerking binnen en tussen de diverse sectoren kunnen 
we ons als Brabantse Kempen sterker profileren, met als doel 
versterking van de economische profit van de regio.

Branding De Brabantse Kempen
In groot enthousiasme hebben bedrijfsleven en gemeenten 
samengewerkt in het project ‘Branding De Brabantse Kempen’. 
Nu, juni 2012, is het project nagenoeg afgerond. ‘Het verhaal 
van de Brabantse Kempen’ is opgetekend en op basis daarvan is 
een logo met bijbehorend beeldmerk ontwikkeld. Om de kracht 
van De Brabantse Kempen verder uit te dragen is ook een pro-
motiefilm over onze Brabantse Kempen gemaakt.

Voor iedere ondernemer beschikbaar
Voor ondernemers/organisaties die De Brabantse Kempen 
uit willen dragen worden USB sticks beschikbaar gesteld met 
daarop het huisstijlboek, de digitale logo’s en de promotie-film. 
Vanaf 18 juni 2012 wordt deze USB stick gratis beschikbaar ge-
steld. De stick is op te vragen via mevrouw Y. Wijnen (y.wijnen@
bladel.nl). Wij vragen u daarbij een formulier te ondertekenen. 
U tekent voor goed gebruik. Goed gebruik is belangrijk voor de 
uitstraling van onze Brabantse Kempen.

Tot slot
Investeren in de branding van de regio is en blijft van belang 
voor de verdere maatschappelijke ontwikkeling en economi-
sche groei van de regio. De ‘sense of urgency’ wordt door alle 
betrokkenen onderkend. Dat er veel kansen liggen, is de afge-
lopen periode meer dan duidelijk geworden. Nu moet de daad 
bij het woord worden gevoegd. Slagvaardig, besluitvaardig en 
met aandacht voor alle belanghebbenden.
De Brabantse Kempen varen er wel bij.

Bestuurder/directeur Mark Schippers van KLC BV en voorzitter Boy 
Swachten van het Kempisch Bedrijvenpark hebben op vrijdag 1 juni 2012 
de koopakte getekend voor de gefaseerde aankoop van 11,7 ha op het 
Kempisch Bedrijvenpark. Daarnaast wordt er nog een kavel van 1 ha 
gereserveerd voor toekomstige uitbreiding. 

Nog dit jaar zijn de eerste onderdelen van het full service logistiek centrum op het Kempisch 
Bedrijvenpark klaar. Een unieke samenwerking ligt aan dit initiatief ten grondslag. Drie transport-
ondernemers uit de regio, Van der Heijden, Daris en Van Dingenen hebben de handen ineen 

geslagen. Samen met MS Schippers, leverancier van producten voor de agrarisch ondernemer 
ontwikkelen zij het KLC. Dit omvangrijke full service Kempisch Logistiek Centrum (KLC) krijgt zijn 
beslag in het zuidelijk deel van het KBP, grenzend aan de A67. Het logistieke centrum omvat 
naast logistieke gebouwen voor de transporteurs een (beveiligde) parkeerplaats voor trucks met 
truckrestaurant en facilitypoint, een truckwerkplaats, een truckwash en bandensteunpunt en een 
dieselpomp voor zakelijk verkeer.

Voorkeursroute vrachtverkeer 
Industrieterrein Hapert
Sinds vorig jaar kunnen vrachtwagens vanaf ‘Industrieterrein Hapert’ via de nieuwe route over het KPB en de A67 richting Eersel 

rijden. In de praktijk blijkt dat meerdere vrachtwagens ‘binnendoor’ richting Eersel rijden, via de Loonseweg en Langrijt. Deze 

wegen zijn daar onvoldoende voor ingericht. Gevolg is veel schade aan de wegen en daarnaast overlast voor omwonenden.

Vrachtwagens die vanaf het industrieterrein naar Hoogeloon gaan, dienen de borden ‘doorgaand verkeer’ en/of ‘Hoogeloon’ te vol-

gen. Ook hier blijkt dat vrachtwagens niet de aangewezen route, via de Lemel, volgen, maar wederom over de Loonseweg rijden.

De gemeente verbetert binnenkort de bebording waarmee de voorkeursroute duidelijk wordt verwezen. Daarnaast doen wij ook 

een beroep op u. Maak gebruik van de aangewezen routes!

Nieuwsbrief Parkmanagement Gemeente Bladel05

Eind maart 2012 is het open glasvezelnetwerk op het KBP in gebruik 
genomen. Squall International maakt sindsdien volop gebruik van deze 
supersnelle aansluiting voor telefonie, internet, beveiliging en enkele 
bedrijfsprocessen. Ook het infocentrum van KBP is aangesloten op het 
netwerk en beschikt over snel internet. 

Het glasvezelnetwerk is in eigendom van KBP en de bedrijfspanden kunnen in de toekomst 

eenvoudig aangesloten worden. Het netwerk is toegankelijk voor alle providers. De aangesloten 

bedrijven zijn dus niet gebonden aan 1 leverancier. Uniek in de Kempen!

 

Koppeling met eFX

Dat glasvezel onmisbaar is op een hoogwaardig en modern bedrijventerrein spreekt voor zich. 

Dat ieder bedrijf gebruik kan maken van deze voorziening is minder vanzelfsprekend. Om die 

reden heeft het KBP geïnvesteerd in de aanleg van het netwerk op het bedrijventerrein. Het 

netwerk biedt ondernemers onafhankelijkheid en keuzevrijheid. Het netwerk van het KBP is 

verbonden met het TU-terrein in Eindhoven waar het datacentrum EFX (Eindhoven Fiber Ex-

change) is gevestigd. In dit regionale knooppunt worden diverse netwerken met elkaar verbon-

den. Vanuit hier worden de diensten zoals internet en telefonie geleverd. Op het KBP is ook een 

knooppunt geïnstalleerd dat het netwerk op het bedrijventerrein met de EFX verbindt. Via deze 

verbinding kan iedere provider toegang krijgen tot het KBP- netwerk. 

Bestaande bedrijventerreinen

Het knooppunt op het KBP biedt in de toekomst ook mogelijkheden voor aansluiting van be-

veiligingscamera’s. Verder wordt onderzocht of ook de bedrijven op de bestaande bedrijventer-

reinen en de toekomstige camerabeveiliging op de bedrijventerreinen in Hapert en Bladel via 

dit knooppunt aangesloten kunnen worden op glas.

Glasvezelnetwerk 
Kempisch

Bedrijvenpark on−line!

SaMeNWeRKINGSCONVeNaNT TUSSeN 3 GeMeeNTeN

Verleen uw
medewerking
aan de Enquête
Hercertificering

KVO 2012.  

Kempische bedrijven ontwikkelen het 
Kempisch Logistiek Centrum op het KBP


