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IN DEZE UITGAVE O.A.:

Het definitieve businessplan voor bedrijventerrein de Sleutel is in oktober 2018 door
STEC groep gepresenteerd aan het college
Burgemeester en Wethouders en het
bestuur van OBGB. Ondernemers gaan nu
aan de slag in diverse werkgroepen en u
kunt zich daar nog steeds voor aanmelden
(zie pagina 2).
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REALISATIE

CALAMITEITENDOORGANG
OP DE SLEUTEL
De gemeente is bezig met de voorbereidingen
t.b.v. het realiseren van een calamiteitendoorgang
l 1:100
Schaa
in het verlengde van de
Ambachtsweg, die
aansluit op de provincialeweg N284, op
bedrijventerrein De Sleutel. Aanleiding hiervoor
was de brand bij Koster Keunen.
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Hier is duidelijk geworden dat het bedrijventerrein
kwetsbaar is bij een calamiteit waarbij de hoofd inen uitgang wordt geblokkeerd. Daarom heeft de
gemeente, vooruitlopend op een mogelijke tweede
ontsluiting, besloten een calamiteitendoorgang te
maken.
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Na de zomer zijn op het Kempisch
Bedrijvenpark weer diverse bouwactiviteiten opgestart; meer informatie leest
u daarover in deze nieuwsbrief.
Veiligheid blijft een belangrijk issue:
ondernemers zijn eind oktober bijgepraat
tijdens een ontbijtsessie over het herkennen
van drugslabs en de noodzaak van een
goed veiligheidsplan. U leest meer hierover
in deze nieuwsbrief.

IN GESRPREK MET:

Veiligheid gaat
ons allemaal aan!

R8

De Parkmanagement Nieuwsbrief biedt u
als ondernemer én bewoner veel actuele
informatie over de bedrijventerreinen
van de gemeente Bladel. Ook deze editie
staat weer bol van ondernemen op de
Sleutel, Leemskuilen, de Beemd, Hapert en
Kempisch Bedrijvenpark.

ONTBIJTBIJEENKOMST:

Biodiversiteit bij
Dechra
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2B CONNECT:
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De bedrijventerreinen en hun bedrijven in de
gemeente zijn en blijven volop in beweging!
Vanuit Parkmanagement Bedrijventerreinen
Gemeente Bladel bundelen we de krachten vanuit gemeente maar ook vanuit de
ondernemers. Daarmee dragen we bij
aan vitale, veilige en duurzame bedrijventerreinen, een voorwaarde voor een goed
ondernemersklimaat.

De calamiteitendoorgang zal af worden gezet met
een zogenaamd schrikhek dat met een combi
sleutel te openen is. Er is voor deze variant gekozen
zodat bij een calamiteit het hek opengemaakt kan
worden. Als geconstateerd wordt dat misbruik
wordt gemaakt van deze constructie/ontsluiting
zal voor een andere oplossing gekozen worden.
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Eindejaarsbijeenkomst

Don. 6 dec. 2018
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De werkzaamheden zullen medio januari 2019
starten en 1 tot 2 weken in beslag nemen.
Mochten er tijdens de werkzaamheden klachten
of meldingen zijn dan kunt u contact opnemen
met Jan Steevens (06-53939322 – Wegenbouw
Steevens) of een melding doen via het klacht- en
meldpunt van de gemeente Bladel.
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We proberen de overlast van de werkzaamheden
zo veel als mogelijk te beperken. Als u op voorhand
hierover al vragen heeft kunt u ook contact
opnemen met Jan Steevens.
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WEER EEN STAP DICHTERBIJ:

ONDERZOEK
ONTSLUITING
BEDRIJVEN−
TERREINEN
DE SLEUTEL &
KLEINE HOEVEN
DENK OOK MEE!

UPGRADE
BEDRIJVENTERREIN
DE SLEUTEL;
EN NU AAN DE SLAG!
Eind oktober is het definitieve businessplan voor
bedrijventerrein De Sleutel gepresenteerd aan
het college van Burgemeester en wethouders
en het bestuur van de OBGB. Beiden waren
enthousiast over het businessplan dat
gepresenteerd is.
Het is nu aan de drie gevormde werkgroepen
bestaande uit ondernemers, parkmanager en
vertegenwoordigers van de gemeente (verkeer
en vervoer, duurzaamheid en uitstraling van
panden en kavels) om verdere uitwerking
te geven aan het businessplan. Afgelopen
weken zijn de eerste bijeenkomsten van
deze werkgroepen geweest en we komen

binnenkort met concrete projecten waaraan u
kunt deelnemen.
Concrete voorbeelden van acties
die zijn opgestart zijn:
• Knelpunten parkeren en doorstroming
door laden en lossen in beeld gebracht.
• In gesprek met bedrijf over aanrijroute
en parkeerruimte.
• Bijeenkomst over collectieve inkoop
van zonnepanelen.

In de zomer is een volgende stap gezet in
het onderzoek naar een betere ontsluiting
van bedrijventerreinen De Sleutel en de
Kleine Hoeven. Er zijn verkeerstellingen
uitgevoerd om de verkeerseffecten te
kunnen berekenen en analyseren.
Op basis van de tellingen is een eerste
ontwerptekening gemaakt voor de nieuwe
infrastructuur. Een landschapsarchitecte
heeft vier scenario’s uitgewerkt, rekening
houdend met landschapswaarden en
ecologie en de noodzaak voor extra waterretentie van bedrijventerrein De Sleutel.
De komende periode worden de kosten
van de verschillende plandelen geraamd
en worden de plannen besproken
met de belanghebbenden waaronder
de werkgroep verkeer en vervoer van
bedrijventerrein De Sleutel.

Als u zich nog aan wilt melden voor één
van de werkgroepen dan geef dit door via:
j.scheres@bladel.nl of 06 161 104 15.

SNEL MELDEN

WHATSAPP−GROEPEN
BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE BLADEL
OBGB-lidbedrijven en bewoners kunnen deelnemen aan twee Whatsapp-groepen. Bedoeling is om inbraken, diefstal, vernielingen en overlast te
voorkomen. In geval van ernstige calamiteiten wordt de groep als communicatiemiddel gebruikt.
Elke bedrijfslocatie levert contactgegevens (bedrijfsnaam, persoonsnaam en mobiel nummer) van maximaal twee personen aan via whatsapp@obgb.
nl; het blijft ieders verantwoordelijkheid om OBGB te voorzien van eventuele wijzigingen. Het is nog steeds mogelijk aan te melden via een bericht
aan whatsapp@obgb.nl. Ook vragen kunnen hier gesteld worden.
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2B CONNECT IN DE PRAKTIJK :

BIODIVERSITEIT BIJ
DECHRA
Begin oktober 2018 zijn de eerste grondwerkzaamheden uitgevoerd om
de inrichting van het grasveld van Dechra aan de zijde van de Hallenstraat
op de Sleutel te veranderen in een parkachtige omgeving in het kader van
2B Connect, het biodiversiteitsproject voor ondernemers en overheid.
Retentievijver
De contouren van de door Interreg gesubsidieerde retentievijver voor
opvang van het hemelwater zijn inmiddels goed zichtbaar.
Toegangspoort naar het parkje
Inmiddels is een wandelpad aangelegd en zodra de eerste nachtvorst
heeft plaatsgevonden zal ook de beplanting door Hovenier Michelbrink
aangebracht worden. Als laatste zal er een toegangspoort worden geplaatst
in het hekwerk die voor medewerkers toegang biedt tot het parkje.
Ideeën en suggesties voor verder inrichting zijn welkom!
Medewerkers van Dechra zal gevraagd worden omsuggesties en ideeën in
te dienen hoe het park verder ingericht kan worden voor multifunctioneel
gebruik.
Uiteraard heeft de hovenier een plan ontworpen waarmee de biodiversiteit
in het park (en haar omgeving) gestimuleerd zal worden. Denk daarbij aan
bepaalde vogelsoorten maar ook kikkers en padden.
Ook op openbaar gebied wordt gewerkt aan biodiversiteit. De biodiverse
inrichting aan het zuiden van de Sleutel wordt ook dit najaar afgerond.
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ONTBIJTBIJEENKOMST VAN OBGB:

VEILIGHEID GAAT ONS
ALLEMAAL AAN
De ontbijtbijeenkomst van OBGB op woensdag 31 oktober vond plaats bij
Apex International en stond in het teken van veiligheid. Circa veertig ondernemers begonnen deze morgen met een gezamenlijk ontbijt waarbij volop
genetwerkt werd. De opkomst was groot waarmee werd aangegeven dat
veiligheid een thema is waar de ondernemers uit de regio belang aan hechten.

XTC pillen worden gem

aakt in alle kleuren en

vormen.

HELP MEE MET
HET HERKENNEN
VAN DRUGSLABS
EN DUMPINGEN
Deze punten kunnen op
een xtc-lab wijzen:
• Aanwezigheid van de typische
xtc-geur rondom het pand.
• Aanwezigheid van blauwe vaten,
jerrycans of vloeistofcontainers.
• Bedrijvigheid met busjes of gesloten
aanhangers dicht tegen het gebouw.
• Pand met afgeplakte ramen of
gordijnen/rolluiken die nooit
opengaan.

BEL 0800.7000
> MELD MISDAAD
ANONIEM!

Vestigingsklimaat
Na een uitgebreid ontbijtbuffet, verzorgd door
H&R Catering, heetten OBGB-voorzitter Ger
Baken en Marian Waterschoot, directeur van Apex
International iedereen van harte welkom.
Eerst hield Jeanine Graat, Marketing manager, een
presentatie over het bedrijf Apex International,
waarna de voordracht van Freek Pecht van
de politie van start ging. Wat volgde was een
interessante stroom informatie over de handel
en de productie van synthetische drugs. Dat de
Kempen over een uitstekend vestigingsklimaat
beschikt, wisten de aanwezige ondernemers al.
Dat criminelen zich daar ook steeds meer bewust
van worden is zorgwekkend en op z’n minst
onwenselijk te noemen. Volgens Pecht proberen
criminelen steeds vaker gebruik te maken van
legale netwerken en dat gaat zo geraffineerd dat
ondernemers er dikwijls geen erg in hebben dat
ze worden ‘misbruikt’.
Partner van de politie
Door de ondernemers van de nodige informatie
te voorzien, hoopt de politie de bewustwording
en kennis te vergroten en zo de ondernemers
partner te maken in de opsporing van de drugsproducenten. Gevraagd werd te letten op
afwijkende zaken die waargenomen worden op
bedrijventerreinen. Dat kan gaan om vreemde
luchtjes - vooral bij het verwerken van cocaïne
kan een sterke benzinegeur vrijkomen -

Jeanine Graat,
Marketing manager, Apex International
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leveringen op bijzondere tijden, geblindeerde
ramen of verdachte parkeermanoeuvres (deur
open, busje naar binnen, deur dicht). De politie
vroeg de ondernemers verdachte situaties te
melden (eventueel via Meld Misdaad Anoniem)
en kentekens te noteren. Wie vragen heeft,
twijfelt of advies wil, mag altijd de politie bellen
om een afspraak te maken. De geurkaarten die
Pecht uitdeelde, gaven een goed beeld van de
geur die rondom een gebouw kan hangen en
wat een aanwijzing kan zijn dat er een drugslab
is gevestigd.
Veiligheid maak je samen
Arno Saasen van Saasen Groep wees in een vurig
betoog de aanwezigen op het feit dat het in ieders
belang is een goed veiligheidsplan in het bedrijf te
hebben. Niet alleen is het wettelijk verplicht een
Risico Inventarisatie te hebben, het geeft ook de
betrokkenheid naar het personeel aan. Saasen
wees op de noodzaak zaken op het gebied van
veiligheid goed te regelen. Hij ging daarbij uit van
een positieve stimulans waarbij een verzekeraar
premiekorting kan geven als zaken goed geregeld
zijn. Zijn boodschap was eenvoudig: ‘veiligheid
maak je samen, dus ook samen met collegaondernemers’. Met deze boodschap eindigde
een zéér nuttige en interessante bijeenkomst,
georganiseerd door OBGB in samenwerking met
de werkgroep KVO-B.

NIEUWBOUW &
UITBREIDING OP KBP
In augustus zijn drie bedrijven gestart met nieuwbouw
en uitbreiding op het Kempisch Bedrijvenpark.
Van Dingenen Transport bouwt, aansluitend aan het huidige terrein, een
tweede logistieke hal met kantoorruimte en parkeerterrein. Squall International
verdubbelt haar productieruimte op de naastgelegen kavel en groeit met
7.000m². Willems Baling Equipment is gestart met de bouw van het nieuwe
bedrijfspand op een kavel van ca 1,4 ha. aan de Provincialeweg. Het nieuwe
pand van AVA Benelux aan de Provincialeweg is onlangs in gebruik genomen.
Naast deze bouwactiviteiten zijn er nog diverse kavels verkocht die in 2019
worden bebouwd en zijn een aantal kavels in optie.

De start voor dit toekomstige pandakt.van
Willems Baling Equipment is gema
AVA Benelux heeft hun nieu
in gebruik genomen, veel succwees!pand inmiddels

VEILIGHEID VOOR ALLES:

PLATTEGROND VLUCHTROUTES
& AED−APPARATUUR
De KVO-werkgroep maakt een update van de
plattegrond met vluchtwegen en AED-apparatuur
op onze bedrijventerreinen. De aanwezigheid van
AED-apparatuur op een bedrijventerrein komt
de veiligheid van ondernemers, werknemers en
passanten ten goede. In geval van nood, stellen
deze bedrijven de AED-apparatuur beschikbaar.

Vanuit het project zijn AED-apparaten geplaatst
bij Autoschade Bleijenberg te Hapert en Tristar te
Bladel, die voor iedereen altijd toegankelijk zijn. De
werkgroep is voornemens om de plattegronden
in het voorjaar te vernieuwen. Beschikt u over een
AED-apparaat en wilt u deze - in geval van nood ter beschikking stellen? Indien u toestemming geeft
om dit te vermelden op de nieuwe plattegronden,
dan verzoeken wij u om uw contactgegevens door
te geven (uiterlijk 20 december 2018) aan hetty@
obgb.nl. Heeft u reeds gereageerd, dan hoeft u niet
meer te reageren! Begin 2019 wordt een update
van de plattegronden gemaakt.
Nieuwsbrief Parkmanagement Gemeente Bladel
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IN GESPREK MET:

TOM TE RIELE

(TOM OMNICHANNEL MANAGEMENT BV)

Kun je kort iets vertellen over Tom Omnichannel
Management bv (T.O.M. bv)?
T.O.M. bv is een internationaal e-commercebedrijf
met acht webshops en één fysieke winkel op het
gebied van fietsen, fietsonderdelen en -accessoires,
sport- & casualartikelen, sportmerchandise, brilmode,
autoaccessoires en speelgoed.
De volledig omnichannel fietsenwinkel in Tilburg is
dit jaar verkozen tot Tweewielerwinkel van het Jaar
van de gemeente Tilburg en de provincie NoordBrabant. Daarnaast behoort T.O.M. bv tot de top 150
online topverkopers van Nederland en de vier snelst
groeiende crossborder bedrijven van Nederland.
We geloven in het combineren van verschillende
inkoop- en verkoopkanalen, zowel online als offline.
Daarmee versterken we de verschillende divisies
binnen het bedrijf.
Dat maakt ons meer dan een retailer: we zijn
ook groothandel en leverancier voor winkels en
webshops in 27 Europese landen. Zo bereiken we
miljoenen potentiële klanten per dag!
Er liggen momenteel 108.000 producten op
voorraad in onze magazijnen. Met dit longtailassortiment voldoen we aan de vraag naar specifieke
merken en productsoorten. Dankzij deze eigen
voorraad schakelen we snel met onze leveranciers
en spelen we moeiteloos in op de trends en
ontwikkelingen in de markt. In oktober hebben
we met trots ons eigen merk AMIGO gelanceerd.
Onder deze naam ontwikkelen en produceren we
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een collectie kinderfietsen, fietsbanden en trampolines. Het merk AMIGO breiden we in de toekomst
gefaseerd uit.
Vanaf wanneer is T.O.M. bv
gevestigd op bedrijventerrein de
Sleutel (en waar)?
Sinds 2011 zijn we gevestigd in het
pand aan Rootven 18-20. Vorig
jaar is daar het pand aan Rootven
16 bijgekomen. Deze hebben we
afgelopen maart na een grondige
verbouwing in gebruik genomen.
Hoelang is T.O.M. bv
lid van OBGB?
We zijn sinds 2 april 2012 lid
van OBGB, dus ruim 6,5 jaar.

Tom Omnichannel Manag ent bv
opent officieel
de deuren van het nieuweme bed
rijfspand.

Hoe kijk je tegen het bedrijventerrein aan?
Het bedrijventerrein heeft op verschillende
gebieden aandacht nodig. Belangrijke thema’s
zijn de bereikbaarheid en de uitstraling. Het is van
belang dat het terrein modern en fris blijft en dat
haar aantrekkelijkheid wordt bewaakt. Hier moet het
parkmanagement op korte termijn de juiste keuzes
in maken.
Waar zou het parkmanagement traject zich
volgens jullie op moeten richten?
Naar mijn inzien hebben de bereikbaarheid,
uitstraling en veiligheid van het hele bedrijventerrein
prioriteit.

Kun je in het kort vertellen waarom je ambassadeur bent van Brabants Besten? Wat houdt dat in
en kun je aangeven waarom andere ondernemers
net als jij ook mensen met een beperking/afstand
tot de arbeidsmarkt in dienst moeten nemen?
Sinds 2016 ben ik ambassadeur van Brabants Besten.
Dit zijn MKB ondernemers die uitblinken in de manier
waarop ze hun personeel inzetten. Als ambassadeur
wil ik andere ondernemers inspireren om actief aan
de slag te gaan met sociaal ondernemen.
Het afgelopen jaar is ons personeelsbestand
verdubbeld naar 160 man. Toch lukt het ons om een
familiaire, open sfeer te behouden. Dat komt onder
andere doordat we sinds onze oprichting werken
volgens inclusief werkgeverschap: mensen in dienst
nemen met inzet naar vermogen. Vaak worden
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
genegeerd waardoor hun talenten onontdekt blijven.

Met goede, intensieve begeleiding van een interne
jobcoach behouden we kwaliteit op alle bedrijfsprocessen. Naast mensen met een arbeidsbeperking
nemen we ook langdurig werklozen, ouderen en
jongeren in dienst.
Het sociaal ondernemen gaat
verder dan het in dienst nemen van
personeel. Ook het behouden van
vitaal personeel is belangrijk. Ieder
personeelslid krijgt de mogelijkheid
om zich binnen de organisatie te
ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het
volgen van een opleiding, training
of cursus.
Sociaal ondernemen begint
bij jezelf. Ben jij goed voor je
personeel, dan is je personeel
goed voor jou!

Meer dan 108.000 producte
n op voorraad
in de magazijnen.

Door hun talenten op de juiste manier in te zetten
hebben ze plezier in het werk en voelen ze zich weer
onderdeel van de maatschappij.

NIEUWBOUW VAN HAM TENTEN EN PODIA :

VAN HAM TENTEN & PODIA
BOUWT ENERGIENEUTRAAL
Van Ham Tenten & Podia kocht eind vorig jaar het bedrijfspand aan
Hallenstraat 20 op bedrijventerrein de Sleutel in Bladel en maakt nu haar
plannen bekend: de bouw van een energieneutraal en modern bedrijfspand.
Volop ruimte voor de festivaltenten- en podia verhuurder. Na de overname
door Martijn van den Broek en een turbulente groei sinds 2010 heeft Van Ham
een belangrijke positie in de evenementenmarkt ingenomen. Als een van de
grootste festivaltenten-verhuurders van de Benelux en een van de grotere
spelers op het gebied van podia-verhuur, kom je Van Ham overal tegen.
Vanaf 1 april 2019 wordt de sloophamer gehanteerd op de locatie van
nagenoeg 19.000 m2 groot aan de rand van de Sleutel, waarna een maand
later met de bouw van een energieneutraal bedrijfspand gestart wordt.
‘Het doel is om met deze manier van bouwen ook nog eens een 100-tal
huishoudens te kunnen voorzien van energie. We houden rekening met de
materialen die gebruikt worden, er zal geen gasaansluiting meer zijn, er is
sprake van super goede isolatie en uiteraard plaatsen we zonnepanelen op
het hele dakoppervlak,’ geeft Martijn van den Broek, directeur van Van Ham
Tenten & Podia aan.
‘We groeien al enkele jaren uit ons jasje in onze panden aan het Rootven
en werken momenteel vanaf meerdere locaties in Bladel’. Van Ham Tenten
& Podia werkt met een team van ruim 30 full-time medewerkers, 35
part-time medewerkers en in het seizoen wordt dit aangevuld met ruim
100 vakantiekrachten, uitzendkrachten en ZZP-ers om projecten voor
opdrachtgevers als o.a. Tomorrowland, Decibel Outdoor en Intens Festival te
kunnen realiseren. Kwaliteit, afspraken nakomen en een goede relatie tussen
opdrachtgever en leverancier staan en blijven centraal. ‘Planning is om begin
Januari 2020 met een groot feest onze nieuwe locatie in gebruik te kunnen
gaan nemen!”, besluit Martijn van den Broek.
Nieuwsbrief Parkmanagement Gemeente Bladel
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ALLEMAAL BAAT BIJ
EEN TOEKOMST
BESTENDIG
BEDRIJVENTERREIN
Ondernemers, gemeente en waterschap
hebben allen baat bij toekomstig bestendige
bedrijventerreinen.
Wat kunt u zelf doen?
Als ondernemer (of eigenaar van een bedrijfspand)
is het op diverse manieren mogelijk om uw eigen
terrein waterproof te maken:
• het scheiden van schone en vuile
waterstromen (het oplossen van
foutaansluitingen)
• het aanbrengen van ontlastpunten
• minder verharden en meer vergroenen
• het hemelwater opvangen en bergen
(eventueel hergebruiken)

Gemeente en waterschap hebben inmiddels
een aantal maatregelen uitgevoerd om de
regenwaterverwerking te verbeteren, zoals
het vergroten van de waterberging en extra
lozingspunten.
Op bedrijventerrein de Sleutel biedt de gemeente
bedrijven een klimaatscan aan, in wezen een
inspectie van uw rioolstelsel gecombineerd met
een advies hoe dit eventueel te verbeteren. Ruim
30 ondernemers hebben reeds gebruik gemaakt
van dit aanbod.
Ook interesse?
Neem dan contact op met:
Leo Vennix van gemeente Bladel
( l.vennix@bladel.nl / 0497-361636 )
of Hetty van der Hamsvoort van OBGB
( hetty@obgb.nl / 06-41559548 ).

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

www.obgb.nl
www.iskempen.nl

Vragen of opmerkingen:
Gemeente Bladel, Guus Stappaerts
(g.stappaerts@bladel.nl, tel. 0497-361448)
Gemeente Bladel, Jesse Scheres
(j.scheres@bladel.nl, tel. 06-16110415)
OBGB, Hetty van der Hamsvoort
(hetty@obgb.nl, tel. 06-41559548)
Parkmanagement Gemeente Bladel
Postbus 11 , 5530 AA Bladel

Veiligheid op de
bedrijventerreinen:
Opmerkingen m.b.t. de veiligheid op de bedrijventerreinen? U kunt meldingen doen op www.bladel.nl
of contact opnemen met het bedrijvenpreventieteam:
Bedrijventerrein de Sleutel
Coördinator:
Vacture
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 v.d. Hamsvoort.
Wij zijn nog op zoek naar coördinatoren voor
bedrijventerreinen de Sleutel, de Beemd en het KBP.
Voor meer info mail naar hetty@obgb.nl.
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