Ondernemersfonds

Ondernemersfonds: voor en door ondernemers
Het Ondernemersfonds Laarbeek maakt
sinds 2016 collectieve investeringen
voor ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk en versterkt de organisatiekracht en uitvoeringskracht van het
bedrijfsleven. Het Ondernemersfonds
wordt gevormd door een opslag op het
OZB-tarief 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.

“Het Ondernemersfonds is echt opgezet door en voor ondernemers. Ze krijgen de vrijheid en ruimte om zelf ideeën op
te zetten”, vertelt Fedor Heijl. Hij is sinds dit jaar de voorzitter van het Ondernemersfonds. “Het ondernemersklimaat in
Laarbeek is goed. Het Ondernemersfonds is een mooie en
belangrijke manier om ondernemers met elkaar te verbinden. In Laarbeek heb je grote en kleine ondernemers. Het
Ondernemersfonds dient alle ondernemers en wil gezamenlijke ontwikkelingen op een optimale en gepaste manier ondersteunen. Hierin hebben we ook periodiek overleg met regionale initiatieven en landelijke Ondernemingsfondsen.”

V.l.nr. Rob Goumans, Hans Vereijken, Jack Vlaming, Fedor Heijl

Belangenbehartiger
Het Ondernemersfonds werkt met drie trekkingssgebieden:
buitengebied, bedrijventerreinen en winkelgebieden. Fedor:
“Als belangenbehartiger moet je je nek uit durven steken. We
willen zo transparant mogelijk werken, zodat iedereen ziet
wat we doen. De middelen die we hebben, willen we zo goed
mogelijk inzetten. Daarbij willen we zoveel mogelijk crossovers pakken. Projecten die vallen onder verschillende trekkingsgebieden, Laarbeekbreed. Samen met de ondernemers
willen we activiteiten oppakken. Het Ondernemersfonds is er
voor en door ondernemers in Laarbeek.

De afgelopen maanden heeft het Ondernemersfonds gebruikt om te kijken naar de impact van de coronapandemie
onder de Laarbeekse ondernemers. “Sommige branches hebben weldegelijk aanzienlijk onder de maatregelen geleden,
denk daarbij aan de horeca, de persoonlijke verzorging, de
recreatie en toerisme, cultuur en sport. Enkele ondernemers
konden door de landelijke regelgeving geen gebruik maken
van de steunmaatregelen en moesten daardoor hun reserves
aanspreken. Een enkeling heeft zelfs besloten te stoppen als
ondernemer. Bedrijven geven ook aan dat door de corona de
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Voor meer informatie:
www.ondernemersfondslaarbeek.nl

onkosten zijn gestegen, grondstoffen en energie zijn duurder geworden. De inflatie is voelbaar. Bovendien stagneert in
sommige gevallen de aanvoer van goederen. Vormen deze
zaken al niet de basis voor de volgende crisis?”, vraagt Fedor
zich af. Bijzonder is dat één op de vijf ondernemers het verbeteren van de werk-privé-balans als de belangrijkste geleerde les van deze pandemie ziet. Het Ondernemersfonds heeft
de uitkomst van het onderzoek gedeeld met de gemeente. Samen met de gemeente wil ze bezien hoe men bij een
volgende crisis nog beter kan reageren. Veel ondernemers

hebben overigens nu al aangegeven blij te zijn met de snelle
reactie van de (lokale) overheid. Wel dringt men aan op duidelijke werkbare regels, regels die ook gehandhaafd (kunnen)
worden en het voor de ondernemer mogelijk maken om een
goede planning te maken. Fedor: “Het ondernemersfonds adviseert naar aanleiding van deze enquête ondernemers zich
aan te sluiten bij een ondernemersvereniging.” Ondernemers,
verenigingen en stichtingen in Laarbeek kunnen zich
ook inschrijven voor de periodieke nieuwsbrief van het
Ondernemersfonds Laarbeek via de website.
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Cameratoezicht op Bemmer IV
Parkmanagement Laarbeek staat voor het stimuleren, coördineren
en optimaliseren van duurzame samenwerking van de diverse bedrijventerreinen in Laarbeek en de daarop gevestigde ondernemers.
Veiligheid op die bedrijventerreinen is ook een belangrijk thema.
Bemmer IV heeft bijvoorbeeld het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Middels een samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en
de ondernemers die er gevestigd zijn. Een nieuwe stap die op Bemmer
IV gezet wordt is de plaatsing van camera’s en slagbomen. “Op verzoek
van de bedrijven zijn we dit project gestart”, vertelt parkmanager Frits
Rutten. “Er zijn onder meer diverse automotive bedrijven gevestigd.
Maar ook voor andere bedrijven wordt de veiligheid zo verhoogd.”
Rutten geeft aan dat vanuit de plaatsing van camera’s en slagbomen een preventieve werking kan uitgaan. “Zeker als het gaat

om diefstal en inbraak. Cameratoezicht lost niet alles op. We willen er uiteindelijk naar toe dat de camerabeelden live worden
bekeken en dat de centrale in contact staat met de surveillance.
Dit gebeurt in Helmond ook al en daar zijn de ervaringen positief.” Nog dit jaar moeten de camera’s en slagbomen geplaatst
worden, waarmee een wens vanuit de ondernemers vervuld
wordt. Frits: “Het is echt een toegevoegde waarde voor Bemmer
IV en mooi dat we dit project vanuit Parkmanagement kunnen
begeleiden.”

Voor meer informatie:
www.parkmanagementlaarbeek.nl

Inwoners meer betrekken bij de
Laarbeekse Boeren
Stichting Buitengebied Laarbeek is er voor alle ondernemers in het
buitengebied van Laarbeek. Veel van deze ondernemers hebben een
agrarisch bedrijf of een connectie hiermee binnen verschillende sectoren; denk aan zorg, dieren, voedsel en recreatie, onze Laarbeekse
Boeren. Omdat de (agrarische) bedrijven in het buitengebied allemaal unieke individuele bedrijven zijn is het lastig voor de inwoners
van Laarbeek om te weten wat de Laarbeekse Boeren doen en waar
ze mee bezig zijn. Hierdoor is er vaak weinig informatie, of onjuiste
informatie over deze bedrijven bekend en voelen de inwoners van
Laarbeek zich hier niet mee verbonden. Daarom is er nu met steun
van Stichting Buitengebied Laarbeek een website opgezet: www.
laarbeekseboeren.nl.
De website is bedoeld voor alle (agrarische) ondernemers in het
Laarbeekse buitengebied. Door positieve informatie te delen over
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Bijdragen aan collectief ondernemersbelang

de (agrarische bedrijven) kunnen de inwoners van Laarbeek zich
meer betrokken voelen en zal de communicatie ook makkelijker
verlopen. Veel dingen die voor ondernemers vanzelfsprekend zijn,
zijn dat voor de inwoners van Laarbeek misschien niet Denk bijvoorbeeld aan gebeurtenissen als: open dagen, activiteiten, oogsten,
nieuwe machines, geboorte van dieren, verkoop aan huis etc. Door
op één plek al deze informatie te verzamelen en te presenteren aan
de Laarbeekse inwoners wordt de afstand tussen de inwoners en de
ondernemers verkleind. Daarnaast kan de website ook gebruikt worden om als Laarbeekse boeren in verbinding te komen met elkaar.

Meer informatie:
www.buitengebiedlaarbeek.nl

V.l.n.r. Jack Vlaming, Karin Huygens, Barbara Hoens, Patrick Ipenburg, Regine Wijnen, Shally Verheijen, Arjan van Vugt. Tom van den Heuvel was afwezig

In het geheel uit vrijwilligers bestaande bestuur van Centramanagement Laarbeek (CML) zijn vertegenwoordigers van alle
winkelkernen uit de gemeente opgenomen. Tevens zijn de sectoren zorg, onderwijs en sport in het bestuur vertegenwoordigd.
Voor de sinds medio 2021 vacante positie van de sector sport
hoopt het bestuur dit jaar wel weer een vertegenwoordiger te
kunnen vinden. Deze samenstelling van het bestuur borgt een
goed inzicht in wat er leeft in onze gemeente.
De ondernemers uit de in het bestuur vertegenwoordigde sectoren
kunnen volgens door het Ondernemersfonds Laarbeek gestelde regels een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor door hen
georganiseerde evenementen. Het bestuur van CML beoordeelt
deze aanvragen en kent in voorkomend geval een subsidie toe.
Daarmee wordt bijgedragen aan het collectief ondernemersbelang.
Tevens fungeert (ook) CML voor de winkelkernen, de zorg, de sport

en het onderwijs als gesprekspartner voor en naar de gemeente,
zonder daarmee overigens het mandaat te hebben die ondernemers te kunnen vertegenwoordigen. Waar mogelijk stimuleren zij
samenwerkingsverbanden en leveren zij informatie aan de desbetreffende ondernemers en hun verenigingen.
Door corona konden ondernemers geen evenementen organiseren. Het bestuur van CML kon daardoor overgaan tot de aanschaf
van ledkerstverlichting in de kernen. Ook kon in goede samenwerking met de gemeente apparatuur worden aangeschaft om
de hanging baskets van water te voorzien.

Op de website www.centramanagementlaarbeek.nl
kunt u zien welke projecten in het recente verleden
met een bijdrage zijn ondersteund.
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