Alleen voor ondernemers?

Nee hoor!

Ondernemersfonds Laarbeek is van en voor ons allemaal!
Check www.ondernemersfondslaarbeek.nl.

Vijf vragen en antwoorden…
1. Wat is het Ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds is niks meer dan een afspraak
tussen ondernemers en de gemeente, met als doel
het verbinden van ondernemers op winkelpleinen,
bedrijventerreinen en in het buitengebied. Het
college van B & W van Laarbeek heeft besloten een
ondernemersfonds op te richten en de gemeenteraad
heeft dat besluit goedgekeurd. De gemeenteraad
heeft vervolgens de OZB (onroerendezaakbelasting)
voor niet-woningen verhoogd (± 1200 panden)
en de gemeente Laarbeek int deze. De extra OZBopbrengst komt in de centrale kas van stichting
Ondernemersfonds Laarbeek.
2. Waarom?
Voor de toekomst van Laarbeek is het belangrijk dat
ondernemers goed gedijen in Laarbeek en dat nieuwe
ondernemers zich er graag vestigen. Door Laarbeek
breed verbinding te leggen tussen álle ondernemers
ontstaan zogenaamde ‘cross-overs’; ondernemers
vinden én versterken elkaar door over de eigen
dorpsgrens heen te kijken, meer samen te werken en
gezamenlijk activiteiten te organiseren. U als inwoner
en niet-ondernemer profiteert daar dan automatisch
van mee!

4. Hoe werkt het?
Aanvragen voor subsidiëring dienen via een
trekkingsgebied collectief te worden ingediend via
de website www.ondernemersfondslaarbeek.nl. Per
aanvraag wordt bekeken of de aanvraag voldoet aan
de criteria van vereniging of organisatie, collectiviteit
en trekkingsrecht.
5. Concrete voorbeelden
Met de gelden uit het ondernemersfonds zijn al
diverse initiatieven gesubsidieerd, alle ten behoeve
van een leefbaar Laarbeek! Zo is er bijvoorbeeld
een AED-apparaat geplaatst in het buitengebied en
kunt u genieten van hanging baskets vol kleurige
bloemen in de dorpskern van Aarle-Rixtel en op het
Piet van Thielplein. Ten behoeve van ondernemers is
bedrijfsloket laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl opgericht,
waar online alles met betrekking tot huisvesting op
bedrijventerreinen is te vinden. Recentelijk heeft
het ondernemersfonds nog een financiële bijdrage
geleverd aan het nieuwe OranjeFestival in Beek
en Donk, mooie gerealiseerde projecten zoals
Boer/Bier/Water, Groenstrijd 2.0 en de Nieuwe
Winkelstraat.

3. Door wie?
De winkeliers in Laarbeek worden vertegenwoordigd
door Centramanagement, de bedrijventerreinen
door Parkmanagement en het buitengebied wordt
vertegenwoordigd door ZLTO. Dit worden ook wel de
trekkingsgebieden genoemd. Let op; alle verenigingen
zijn ook automatisch lid van het fonds. De gemeente
faciliteert slechts op het gebied van het innen van de
bijdragen.

Ondernemersfonds Laarbeek is van en voor ons allemaal!
Check www.ondernemersfondslaarbeek.nl.

