Ondernemersfonds Laarbeek

Het Ondernemersfonds Laarbeek maakt
sinds 2016 collectieve investeringen
voor ondernemersactiviteiten en
projecten mogelijk.

Het Ondernemersfonds wordt gevormd door een opslag op het OZBtarief voor niet-woningen. Alle ondernemers met een bedrijfspand
dragen dus bij aan het fonds. Ondernemers zijn in dat kader niet
alleen vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook
bijvoorbeeld cultuurinstellingen, kennisinstellingen, zorginstellingen,
onderwijsinstellingen, sportverenigingen en agrarische bedrijven.

Rob Goumans is sinds kort toegetreden tot het bestuur van het
Ondernemersfonds. Samen met Jack Vlaming, Hans Vereijken
en voorzitter Maarten Rooijakkers draagt het bestuur van het
Ondernemersfonds zorg voor transparantie en de juiste gang
van zaken wat betreft het geld dat gegenereerd wordt. Het
Ondernemersfonds draagt onder meer bij aan het verhogen
van de sfeer in winkelcentra met LEDkerstverlichting en
hanging baskets. Het zorgt voor verbinding van de lokale
arbeidsmarkt en het onderwijs. Stimuleert maatschappelijk
verantwoord ondernemen en circulair ondernemen
(bijvoorbeeld met het ondersteunen van investeringen voor
zonnepanelen). En het Ondernemersfonds denkt mee aan het
verbeteren van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.
“Uiteindelijk gaat het om de drie trekkingsgebieden: Stichting
Buitengebied Laarbeek, Stichting Parkmanagement Laarbeek
en Centramanagement Laarbeek. Het Ondernemersfonds
faciliteert die drie trekkingsgebieden. Zij zorgt ervoor dat
het geld dat door alle ondernemers bij elkaar wordt gebracht
verdeeld wordt over die drie stichtingen.”
Goumans is blij met het Ondernemersfonds en ziet dat het
zijn waarde bewezen heeft. “Voorheen had je de situatie dat
ondernemers die niet meebetaalden, wel profiteerden. Dat
was geen fijne situatie. Nu heeft iedereen er voordeel van en is
het zinvol om op deze wijze door te gaan. Ik ben zelf voorzitter
van Stichting Parkmanagement (elk trekkingsgebied heeft
automatisch een vertegenwoordiger in het bestuur van het
Ondernemersfonds, red.). We hebben kunnen zorgen voor de
aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen en dat deze terreinen
KVO gecertificeerd zijn als het gaat om veiligheid. We kunnen
er zo ook gezamenlijk voor zorgen dat we bovenregionaal mee
kunnen praten voor zaken die voor ons belangrijk zijn.”
Het bestuur van het Ondernemersfonds Laarbeek: Rob Goumans, Jack Vlaming, Hans Vereijken en Maarten Rooijakkers (vlnr)
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Meer informatie www.ondernemersfondslaarbeek.nl
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DUURZAAMHEID

DUTCH TECHNOLOGY WEEK

Ledverlichting op
Laarbeekse sportparken

Kinderen enthousiast
maken voor techniek

De sportparken van voetbalverenigingen ELI in Lieshout,
ASV’33 in Aarle-Rixtel en Mariahout worden sinds kort
verlicht met ledverlichting. Een mooie stap die laat zien
dat de sportverenigingen toekomstgericht bezig zijn en
dat ze oog hebben voor verduurzaming. Korfbalvereniging
Flamingo’s zal binnenkort ook overgaan op ledverlichting.
Centramanagement Laarbeek heeft bijgedragen aan
de kosten voor de aanschaf van de ledverlichting. “Het
initiatief lag bij de sportverenigingen zelf”, legt Jeroen
de Louw uit. Hij vertegenwoordigt het cluster Sport en
Cultuur in het Centramanagement. “Als er een aanvraag
binnenkomt voor een bijdrage, dan kijken we of het
voldoet aan de voorwaarden die we stellen. Het moet een
duurzame investering zijn, gebruikt kunnen worden door

Wat voorheen vooral een Eindhovens feestje was, heeft zich
ook verplaatst naar de Peelregio: Dutch Technology Week.
Nu is er hier jaarlijks een hotspot. Het ene jaar in Helmond,
het andere jaar in een van de andere Peelgemeentes.
Afgelopen jaar zou de Dutch Technology Week neerstrijken
in Beek en Donk bij Formula Air en Kusters Goumans.
Corona zette een streep door deze activiteit, dit jaar gaat
het in de herkansing. “Er is een structureel tekort aan
mensen met een technische achtergrond”, vertelt Rob
Goumans, directeur van Kusters Goumans. “De Dutch
Technology Week is opgezet om vooral kinderen uit groep 7
en 8 van de basisscholen en onderbouw van het voortgezet
onderwijs te enthousiasmeren voor techniek. Bedrijven in
de regio kunnen laten zien wat ze doen, techniek-promotie.”

de hele gemeenschap en het moet co-financiering zijn. De
aanvrager moet zelf ook meebetalen. De aanvraag van de
sportclubs voldeed hier perfect aan.”
De Louw ziet graag dat serieuze initiatieven, ook vanuit
de Zorg aankloppen bij het Centramanagement. “Goede
initiatieven die gericht zijn op de toekomst, daar kijken wij
altijd serieus naar. Ze moeten natuurlijk wel voldoen aan
de voorwaarden die we stellen.” Zo moeten aanvragers
zelf ook meebetalen aan het Ondernemersfonds.

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

“In techniek ligt een prachtige toekomst voor kinderen,
de banen liggen er voor het oprapen. Daarom is de DTW

ook in de bedrijven zelf. Zo krijgen kinderen en de ouders
een beeld van wat er gebeurt. Want voor kinderen is
beeldvorming heel bepalend.” Daarnaast zorgen bedrijven
door het jaar heen ook dat ze niet stilzitten. “Bedrijven
verbinden zich aan scholen, er worden presentaties
gegeven en waar mogelijk rondleidingen georganiseerd.
Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat
kinderen weten waarvoor ze kiezen.”
Dit jaar is de Dutch Technology Week van 31 mei tot 5 juni.
Hoe de invulling van het programma er precies uit gaat
zien, is nog afhankelijk van de coronamaatregelen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door Stichting Parkmanagement Laarbeek en
Ondernemersfonds. Meer informatie:
www.parkmanagementlaarbeek.nl

FIETSROUTE

Via fietsroute het moois
van Laarbeek laten zien
Mensen trekken er meer en meer op uit. De coronaperiode
heeft ervoor gezorgd dat wandelen en fietsen populairder
is geworden dan ooit. Veel mooie plekken in Laarbeek
zijn onderdeel van bestaande fiets- en wandelnetwerken
en zo zichtbaar voor iedereen. Toch zijn er nog gebieden
in Laarbeek die via het bestaande netwerk niet goed
te bereiken zijn. Een ervan is het gebied ten oosten
van Beek en Donk, waar onder meer natuurgebieden
de Biezen en de Blauwe Poort toebehoren. “In Beek en
Donk zijn er helaas weinig knooppunten die aansluiten
op bestaande wandel- en fietsroutes”, vertelt Christa
Migchels van Herberg de Brabantse Kluis. “In dit gebied is
voor wandelaars en fietsers veel moois te ontdekken. Dat
vond ook de gemeente die graag een fietsroute wilde die
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aan zou sluiten bij de Blauwe Poort.” De gemeente droeg
zijn steentje bij en ook met financiële hulp van Stichting
Buitengebied Laarbeek, een van de trekkkingsgebieden
van het Ondernemersfonds, is het gelukt om een fietsroute
te laten lopen over dit gebied. Fietsers kunnen zo vanaf de
zomer via de al bestaande fietsknooppunten kennismaken
met dit mooie stuk Laarbeek. “Lokaal en bovenlokaal
hebben we hier plezier van. We kunnen zo onder meer
mensen op campings laten zien hoe mooi het hier is. Zo
laten we echt iets zien van Laarbeek.”

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