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Sfeervolle winkelpleinen in Laarbeek

Stichting Buitengebied Laarbeek

‘Lokaal verenigen is enorm belangrijk’
Tiny Restaurant timmert al langer aan de weg. Het popup restaurant wil een verbinding leggen tussen kinderen
en agrarische ondernemers in Laarbeek. Kinderen laten
ontdekken waar het eten vandaan komt, hoeveel lekkers er
lokaal te halen valt. En samen met de kinderen van scholen,
verenigingen en andere instanties het eten bereiden en
voorschotelen aan de bezoekers. Zelf een eigen restaurant
runnen, compleet van A tot Z. Ook de jongeren van KansPlus,
het belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten weet
zijn weg er naar toe te vinden. Krista Werker van het Tiny
Restaurant. “Bij Porcus Campus konden we de kinderen een
geweldige dag bezorgen. De kinderen bedenken zelf een
naam voor het restaurant, sturen de uitnodigingen en maken
een persbericht.”
De hoofdmoot is natuurlijk het eten. “Ze stellen zelf het menu
samen. Wat willen ze eten, wat is lekker? We gebruiken
alleen producten van onze eigen lokale producenten. Als

Laat de feestdagen maar komen! De gezellige ‘donkere’
dagen voor kerst, Kerstmis en een spetterend Oud
en Nieuw. Met als klap op de vuurpijl een bijzonder
feestjaar voor de boeg: Laarbeek bestaat in 2022 namelijk
vijfentwintig jaar!
Tijdens deze heuglijke dagen worden de (winkel)pleinen
van Laarbeek feestelijk verlicht door de nieuwe ledsfeerverlichting die op dit moment in productie is bij RVS
Leenders in Beek en Donk. “We zijn ontzettend blij én trots
op het feit dat de ornamenten gerealiseerd worden. Door
een sterke samenwerking met de gemeente Laarbeek,
het Ondernemersfonds Laarbeek en de inzet van
Laarbeekse ondernemers lukt het om vóór de feestdagen
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de keuze is gemaakt, gaan de kinderen daarna zelf mee
de producten halen bij de ondernemers. Deze keer viel de
versierde sandwich enorm in de smaak. Als je dan kijkt hoe
trots de kinderen zijn als de dag geslaagd is, dat is geweldig.”
Krista benadrukt dat de kracht van het Tiny Restaurant in het
lokale zit. “Lokaal verenigen is enorm belangrijk. We kunnen
dit ook niet doen zonder de steun van Stichting Buitengebied
Laarbeek die dit faciliteert. De agrarische ondernemers
zijn misschien niet altijd zichtbaar in Laarbeek, maar met
dit project wordt voor iedereen duidelijk wat voor mooie
producten Laarbeek te bieden heeft.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door Stichting Buitengebied Laarbeek en het
Ondernemersfonds. Meer informatie:
www.buitengebiedlaarbeek.nl

de ornamenten op te hangen”, aldus het bestuur van
Centramanagement Laarbeek.
Tezamen zijn zij al enkele jaren bezig om dit project te laten
slagen. Eindelijk is het dan zover; een euforisch moment voor
alle betrokken partijen! Een geweldig sluitstuk van een pittige
coronaperiode en een goede start van een spetterend feestjaar.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door Centra Management Laarbeek en het
Ondernemersfonds. Voor meer informatie:
www.centramanagementlaarbeek.nl

15

Stichting Parkmanagement Laarbeek

‘Wij zijn er voor de ondernemers’

Ondernemersfonds zoekt een
nieuwe voorzitter
In 2016 werd door de gemeenteraad besloten tot het invoeren
van het Ondernemersfonds, mede op verzoek van enkele
ondernemersverenigingen in Laarbeek. Elke ondernemer
die zakelijk ozb afdraagt, betaalt mee aan het fonds, zo’n 30
euro per 100.000 euro van de pandwaarde. Het fonds werd in
het leven geroepen om de organisatiekracht te versterken en
uitvoeringskracht van het bedrijfsleven te versterken, zowel
voor profit als non-profit (onderwijs, sport, zorg en cultuur).
Na een grondige evaluatie in 2018 werd dit jaar goed bekeken
of het Ondernemersfonds door kon gaan. Er werd een enquête
onder inwoners gehouden. De gezamenlijke activiteiten,
georganiseerd door ondernemers worden door liefst 85 procent
van de inwoners van Laarbeek zeer gewaardeerd, bleek uit
de enquête. Natuurlijk werd ook de ondernemers gevraagd
naar hun mening, ook daar veel positieve geluiden. Het
Ondernemersfonds draagt onder meer bij aan het verhogen van
de sfeer in winkelcentra. Het zorgt voor verbinding van de lokale
arbeidsmarkt en het onderwijs. Stimuleert maatschappelijk

Stichting Parkmanagement Laarbeek is blij te zien dat
bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk voller
en voller raakt. Het vestigingsklimaat voor bedrijven
in Laarbeek is uitstekend, zo blijkt. Rob Goumans is
voorzitter van Stichting Parkmanagement Laarbeek. “De
verwachting is dat Bemmer IV binnen niet al te lange tijd
vol zal zijn. We moeten met zijn allen dan ook voorzichtig
na gaan denken over wat er daarna moet gaan gebeuren.”
Ondernemers die zich vestigen op Bemmer IV, worden
uitgenodigd door Parkmanagement Laarbeek om kennis
te maken. De doelstelling van Parkmanagement is het
creëren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig
vestigings- en ondernemingsklimaat op de Laarbeekse
bedrijventerreinen, waaronder dus Bemmer IV “Met
nieuwe ondernemers bespreken we onder meer het
groen plan van het bedrijventerrein. Daar kunnen zij over
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verantwoord ondernemen en circulair ondernemen. En het
Ondernemersfonds denkt mee over het verbeteren van de
verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.
Het Ondernemersfonds kan nu doorgaan, de toekomst
is gewaarborgd. Een meerderheid van de Laarbeekse
gemeenteraad is hier voorstander van, bleek eerder dit jaar.
Elke vier jaar komt er wel een evaluatie. Voorzitter Maarten
Rooijakkers van het Ondernemersfonds Laarbeek is een blij
man. “De kruisbestuiving tussen de sectoren zorgt voor succes,
dat is het Laarbeekgevoel.” Voor Maarten is het nu een mooi
moment om na vier jaar het stokje over te dragen als voorzitter.
De zoektocht naar een waardige opvolger is momenteel in
volle gang.

Voor meer informatie:
www.ondernemersfondslaarbeek.nl

meedenken. Maar ook wordt gesproken over veiligheid en
camerabeveiliging die wordt toegepast op Bemmer IV.”
Rob geeft aan dat Stichting Parkmanagement Laarbeek
een faciliterende rol heeft. “Wij zijn er voor de
ondernemers. Onze agenda wordt door hen bepaald. Als
ondernemers tegen bepaalde zaken aan lopen, kunnen
ze bij ons aan de bel trekken. Wij zorgen dan dat ze bij
de juiste personen terecht kunnen. Daarnaast neemt
Parkmanagement ook vaak het voortouw om bepaalde
zaken onder de aandacht te brengen bij ondernemers op
de Laarbeekse bedrijventerreinen

Voor meer informatie:
www.parkmanagementlaarbeek.nl
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