Colofon:

Kempenbreed
glasvezel netwerk
De bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Bladel zijn al enige jaren
voorzien van een KPN-glasvezelnetwerk. KOP en ISK hebben zich ten doel
gesteld een open glasvezelnetwerk uit te rollen in de Kempen, waarbij een
open netwerk voor een breed scala aan sectoren toegankelijk zou moeten
zijn. De provincie stimuleert d.m.v. de Digitale Agenda de verglazing van
bedrijventerreinen en (recreatieve) bedrijven in het buitengebied.
Voorafgaand aan de deelname van de Digitale Agenda is inmiddels een subsidie verkregen voor
de opzet van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij ISK in het Kempenbreed glasvezel netwerk
de ‘trekker’ van het project is en het Huis van de Brabantse Kempen ondersteuning biedt.

Middels een werkgroep met vertegenwoordigers van het Huis, ISK, gemeenten, zorg, onderwijs
en ondernemers zal een verkenning worden gemaakt waarin de mogelijkheden in beeld worden
gebracht. Het doel is het uitrollen van een open glasvezelnetwerk voor de bedrijventerreinen,
bedrijven in het buitengebied, zorginstellingen en het onderwijs.
Kansen voor de Kempen liggen er enerzijds bij de provinciale Digitale Agenda en anderzijds
bij de mogelijkheid om een koppeling te maken tussen het open netwerk zoals dat ligt op
het KBP en de ongebruikte Rabo glasvezelbuis die loopt van Eersel via Hapert en Bladel naar
Reusel, waardoor het redelijk eenvoudig is om een open en goedkoper netwerk uit te rollen in
de aansluitende bedrijventerreinen.
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Parkmanagement KBP
Het bestuur van het KBP heeft op 25 november 2013 besloten een
stichting op te richten om het parkmanagement op het KBP verder vorm
te geven. De hoofddoelstelling van de stichting is uitvoering geven aan
een basispakket, waar alle bedrijven op het KBP in deelnemen.

De camerabeveiliging op het KBP is sinds enkele weken operationeel en het open glasvezelnetwerk
is sinds maart 2012 in gebruik genomen. Het KBP is ook gecertificeerd met het Keurmerk Veilig
Ondernemen en werkt daarin samen met ondernemersvereniging OBGB, gemeente Bladel en
politie en brandweer.
.

In dit basispakket zijn o.a. het Keurmerk Veilig Ondernemen, camerabeveiliging, glasvezel,
bewegwijzering en milieu- en duurzaamheidsscans opgenomen. Daarnaast kunnen
ondernemers met elkaar het parkmanagement uitbreiden met andere collectieve voorzieningen.

www.twitter.com/gemeente_Bladel

Volg de gemeente
Bladel op Twitter
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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en wordt verspreid op al de bedrijventerreinen van de Gemeente 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

Kempen zonder Grenzen

Bezoek commissaris van
de Koning Van de Donk
Het Huis van de Brabantse Kempen probeert
door het organiseren van congressen en
netwerkbijeenkomsten de juiste personen bij
elkaar te brengen om gezamenlijk plannen
en afspraken te maken voor initiatieven in de
toekomst.
Op 21 oktober 2013 vond de conferentie Kempen zonder
Grenzen plaats. De bijeenkomst was bedoeld om ondernemers
uit de Vlaamse en Brabantse Kempen bij elkaar te brengen en
een podium te bieden voor samenwerking. Het was de aftrap
voor een grensoverschrijdend stimuleringsprogramma, waarin
ondernemers en organisaties gestimuleerd en gefaciliteerd
worden om door samenwerking tot nieuwe producten en
diensten te komen.

Kempen zonder Grenzen
krijgt een vervolg!

samenwerking vorm te geven. Europese programma’s zoals
Interreg om de economische samenwerking en infrastructuur
te versterken, wil de provincie nu krachtiger gaan inzetten. De
commissaris van de Koning dhr. Van de Donk en het voltallige
college van Gedeputeerde Staten is voornemens een bezoek te
brengen aan onze regio. Een unieke gelegenheid om onze regio
te profileren!
Het Huis van de Brabantse Kempen heeft het initiatief
genomen het programma voor onze regio samen te stellen.
Ondernemers en kennisinstellingen die meer informatie willen
over dit bezoek kunnen contact opnemen met het Huis van de
Brabantse Kempen. De komende maanden zal het Huis van de
Brabantse Kempen het programma gaan samenstellen en u
hierover informeren.
www.brabantsekempen.eu

De provincie Noord-Brabant is voornemens om samen met De
Brabantse Kempen, Antwerpen en Limburg de internationale

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.

Parkmanagement Parkeeroverlast Gladheidsbestrijding Veiligheid Strooien Verkeer Fietsers Camerabewaking Visie Toekomst Collectieve
surveillance Overlast Bereikbaarheid Uitstraling Ondernemers Gemeente Samenwerking Groenonderhoud Bewegwijzering Brandveiligheid
Vluchtplan Wegbeheer Verlichting Duurzaamheid Revitalisering Collectieve inkoop Verkeersbewegingen Visie Beheer en Onderhoud
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Voorwoord
Met de vierde uitgave van de Parkmanagement
Nieuwsbrief sluiten we het jaar 2013 af
en kijken we uit naar een nieuw jaar. Een
jaar waarin ondernemers en de gemeente
Bladel wederom gaan samenwerken aan de
gezamenlijke doelstelling om de kwaliteit van de
bedrijventerreinen in de gemeente te behouden
en te verbeteren. Parkmanagement vormt daarbij
hét instrument.
Ondanks het feit dat ‘social media’ steeds meer in opmars
komen, is gebleken dat zowel bewoners als bedrijven
op de bedrijventerreinen het op prijs stellen dat deze
nieuwsbrief met regelmaat in de bus valt. Vandaar
dat wij ons hebben voorgenomen om dat ook in 2014
door te zetten en u elk kwartaal op deze manier blijven
informeren.
In deze nieuwsbrief treft u o.a. meer informatie aan
over de winnaar van de KVO/OBGB-trofee 2013, het
camerabewakingssysteem, de nieuwe KVO-borden op
de terreinen, Kempen Plus en ondernemer Juup Willems
van Berlingr Automatiseringstechniek 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

Fijne
feestdagen
en een goed
2014!

In deze uitgave o.a.:
Kempenplus:
een formule
die werkt!
Pagina 3

In gesprek met:

Berlingr
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techniek BV
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Kempen�
breed
glasvezel
netwerk
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Famar Nederland B.V.

Winnaar KVO/OBGB−trofee 2013
Burgemeester Boy Swachten van de gemeente
Bladel heeft tijdens de Algemene Leden
Vergadering van OBGB op 24 april 2013 de
KVO/OBGB-trofee uitgereikt aan Famar
Nederland B.V., gevestigd aan Industrieweg 1 te
Bladel. 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.
Famar Nederland B.V. is al geruime tijd gevestigd op
bedrijventerrein de Sleutel op een prachtige locatie bij de
entree van het bedrijvenpark. Famar is een farmaceutisch
productiebedrijf en maakt onderdeel uit van de FAMAR Groep,
welke zich richt op farmaceutische productie, productie van
cosmetica en productontwikkeling. Wereldwijd werken er
zo’n 3500 medewerkers, waarvan er in Bladel 160 werkzaam
zijn. Algemeen directeur Jo Lavaerts nam de prijs trots in
ontvangst van burgemeester Boy Swachten. “Ik ben nog maar
kort directeur van de Bladelse vestiging en vind het geweldig
dat ik deze prijs nu al in ontvangst mag nemen. De eer gaat
natuurlijk naar onze mensen, die er voor zorgen dat ons bedrijf
blijkbaar een goede uitstraling heeft!”

Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen van de
bedrijventerreinen werken de gemeente Bladel, politie Brabant
Zuid-Oost, de Bladelse bedrijventerreinen en OBGB namens
de ondernemers al ruim zeven jaar samen aan een structureel
veilig bedrijventerrein. Ook de gevestigde bedrijven spelen
daarbij een belangrijke rol. Jaarlijks wordt de winnaar van
de KVO/OBGB-trofee verkozen tijdens schouws door de KVO
Werkgroep en het Bedrijvenpreventieteam. Het verschil tussen
de winnaar en de andere (tien) genomineerden zat ‘m dit jaar
vooral in de verzorging van het buitenterrein.

Voor de genomineerden KVO/OBGB Trofee 2014 zie pagina 2.
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In gesprek met:

Genomineerden

KVO/OBGB

Camerabeveiliging
door ondernemers
georganiseerd
De werkgroep Veiligheid heeft in samenwerking
met het Kempisch Bedrijven Park de mogelijkheid
onderzocht om over te stappen van volledige
mobiele surveillance (8 uur per nacht) naar
camerabewaking met gedeeltelijke mobiele
surveillance. Met name vanwege de hoge kosten
en investeringen op het gebied van breedband
heeft het bestuur van OBGB, op advies van de
werkgroep, eind 2012 besloten om niet aan te
haken op het ontwikkelde concept. Inmiddels
is het Kempisch Bedrijven Park voorzien van
camera’s; een investering die daar wel haalbaar
was vanwege de verplichte deelname van
ondernemers aan het parkmanagementtraject.
De werkgroep Veiligheid heeft de afgelopen maanden niet
stilgezeten en heeft een concept uitgewerkt op advies van
de Algemene Leden Vergadering, waarbij camera’s geplaatst

worden op de terreinen van OBGB-lidbedrijven. Er wordt
daarbij (in overleg en tegen vergoeding uiteraard) gebruik
gemaakt van de internet- en stroomverbindingen van het
desbetreffende bedrijf. ’s Nachts worden opnamen gemaakt
van het openbaar gebied; overdag bestaat de mogelijkheid
de camera’s te richten op de bedrijfslocaties. Op een centrale
plaats worden de beelden op een server opgeslagen; een opzet
die d.m.v. een convenant in samenwerking met de gemeente
Bladel zal worden geformaliseerd.
Op donderdag 12 december wordt de officiële start gegeven
aan dit camerabeveiligingsproject, waarbij de onthulling van de
aangepaste KVO-borden en de eerste camera zal plaatsvinden.
Alle bewoners en bedrijven van de Bladelse bedrijventerreinen
zijn hierbij van harte welkom.

Trofee 2013
• Matrex Molds B.V.
• Adriaans Assurantiën
• Moeskops Grafisch Afwerkingsbedrijf B.V.

Meldingen
van verdachte
situaties
De website van KVO Bladel (www.kvobladel.nl)
heeft begin 2013 een ingrijpende verandering
ondergaan en is daarmee gebruiksvriendelijker
en overzichtelijker geworden. Een aantal
ondernemers op de bedrijventerreinen maakt
al gebruik van de mogelijkheid om verdachte
situaties te melden op deze website.
De website van KVO Bladel (www.kvobladel.nl)
heeft begin 2013 een ingrijpende verandering
ondergaan en is daarmee gebruiksvriendelijker en
overzichtelijker geworden. Een aantal ondernemers
op de bedrijventerreinen maakt al gebruik van de
mogelijkheid om verdachte situaties te melden op
deze website.

• Jan van de Ven Elektrotechniek B.V.
• Habufa Meubelen B.V.

Kempenplus: een
formule die werkt!

Juup Willems

Berlingr

Eén plek in de Kempen waar ondernemers uit de regio terecht kunnen als ze op zoek zijn naar
gemotiveerde medewerkers. Dat is wat ISD de Kempen, UWV Werkbedrijf en WVK-groep voor
ogen stond toen ze onlangs besloten Kempenplus op te richten.

• Apex Europe B.V.
• VDL Containersystemen
• Prowork Home Systems
• Koster Keunen Holland B.V.

Het servicepunt, dat gevestigd is aan de Markt 20 in Bladel,
brengt passende arbeidsmatches tot stand. Dit kan dankzij
een ruim aanbod van zo’n tweeduizend werkzoekenden.
Veelal zijn dit mensen die een steuntje in de rug nodig
hebben, omdat ze moeilijk op eigen kracht betaald werk
kunnen vinden. Maar altijd zijn het mensen waar je als
werkgever van op aan kunt: trouw aan het bedrijf en sterk
gemotiveerd om mooie producten te maken.

• Arifal Nederland B.V.

Winn
aar 2
01
F
Nede amar 3:
rland
B.V.

"Maar altijd zijn het
mensen waar je als
werkgever van op aan kunt:
trouw aan het bedrijf en
sterk gemotiveerd om mooie
producten te maken."

Een transparante organisatie die slagvaardig
gekwalificeerde medewerkers aanlevert. Daarin ligt de
kracht van Kempenplus. En het servicepunt laat zien dat
dit werkt. Voor ondernemers, voor werkzoekenden en voor
arbeidsmarktorganisaties die de taak hebben mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
De voorbije twee maanden hebben dit bewezen. Sinds
1 oktober vonden zo’n twintig werkzoekenden een baan
via Kempenplus. Een prachtige score, zeker in economisch
moeilijke tijden.
Overigens hoeft dat niet al te zeer te verbazen, want de
voordelen van het aantrekken van personeel via Kempenplus
zijn talrijk. Behalve de al genoemde werknemerskwaliteiten
zijn dat ook: het persoonlijke en deskundige advies, de
minimale bedrijfsrisico’s en de financiële voordelen.
Allemaal redenen om een keer je licht op te steken bij
Kempenplus.

www.kvobladel.nl
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Automatiseringstechniek BV
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Kun je kort iets vertellen over
Berlingr Automatiseringstechniek?

Vanaf wanneer is Berlingr
Automatiseringstechniek gevestigd
‘In 2003 ben ik begonnen met Willems Industriële Diensten op bedrijventerrein de Sleutel?
als dienstverlener op het gebied van onderhoud van
aandrijvingen en pneumatiek. Door een groeiende vraag
naar engineerings- en automatiseringsoplossingen werd
de dienstverlening uitgebreid met 3D-CAD engineering.
Vanaf 2006 konden aanpassingen, reparaties en revisies
aan machines in eigen huis plaatsvinden vanwege de
uitbreiding van de servicewerkplaats. Om naamsverwarring
te voorkomen met twee gerenommeerde collega ’s op het
industrieterrein is de bedrijfsnaam veranderd in Berlingr
Automatiseringstechniek BV. De focus is inmiddels komen
te liggen op machinebouw en robotisering. Op het gebied
van machinebouw zijn wij thuis in het vullen en sluiten
van verpakkingen voor vloeistoffen, bijvoorbeeld voor de
farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie. Verder
bouwen we controlesystemen op basis van sensor- en
visiontechniek. Voorbeelden hiervan zijn etiket-, barcodeen vormcontroles. Robotiseringsprojecten gaan van
producthandling tot het assembleren van onderdelen met
bijvoorbeeld een geïntegreerde visioncontrole. Bij Berlingr
hebben we hart voor techniek. We houden van ons vak en dat
merken onze klanten!’

‘Wij zijn sinds juni 2006 op bedrijventerrein de Sleutel
gevestigd. We zijn destijds begonnen op Rootven 21, sinds
2012 zijn we doorgegroeid naar de huidige locatie op Rootven
25.’

Hoelang is Berlingr
Automatiseringstechniek lid van OBGB?
‘We zijn in 2006 lid geworden van het OBGB. Je leert op
bijeenkomsten de collega ondernemers uit Bladel en Hapert
kennen en ziet waar een ander bedrijf mee bezig is.’

Hoe kijk je tegen het
bedrijventerrein aan?

Waar zou het parkmanagementtraject
zich volgens jou op moeten richten?
‘Naar mijn idee moet het parkmanagementtraject zich vooral
richten op veiligheid en uitstraling van industrieterrein de Sleutel,
maar ook de bereikbaarheid en ontsluiting op de provinciale
weg zijn belangrijke punten. Ondanks de aanpassingen van
het kruispunt bij de hoofdingang van de Sleutel, blijft de
ontsluiting van het terrein toch een aandachtspunt dat nog
steeds voor verbetering vatbaar blijft. De uitstraling van de
panden blijft een zaak van de ondernemers zelf. Op het gebied
van veiligheid moet het parkmanagement volgens mij wel
een leidende rol gaan vervullen. Meldingen van bijvoorbeeld
onveilige of verdachte situaties op het industrieterrein kunnen
door het parkmanagement afgehandeld worden richting de
ondernemers of handhavende instanties.’

‘Industrieterrein de Sleutel is een bedrijventerrein dat een mooie
mix en diversiteit aan bedrijvigheid kent. De uitstraling is de
laatste jaren vooruit gegaan door nieuwbouw, verbouwingen
en opknapbeurten door de ondernemers. Als er de komende
jaren ook op het vlak van infrastructuur nog geïnvesteerd kan
worden, is dit terrein weer helemaal bij de tijd.’
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