Geachte heer/mevrouw,
In december 2016 is op verzoek van alle ondernemersverenigingen door de gemeenteraad besloten tot het instellen van het Ondernemersfonds voor minimaal 5 jaar. Het doel van het fonds
is het versterken van de organisatiekracht en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven, zowel profit als non-profit (onderwijs, zorg, sport en cultuur). Onderdeel hiervan is het versterken van het
ondernemersklimaat en de economische profilering van Laarbeek, het verhogen van de kwaliteit
van de werk- en leefomgeving, continuïteit waarborgen voor de ondernemersorganisaties, de
doorontwikkeling van parkmanagement, versterking van winkelcentra en het buitengebied en
kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Wat doen we al?
Het Ondernemersfonds bestaat uit drie pijlers; de bedrijventerreinen, de centra en het buitengebied. De uitgaven van het Ondernemersfonds zijn onder te verdelen in structurele uitgaven,
projecten en maatschappelijke initiatieven voor de leefbaarheid in de gemeente. Structurele uitgaven zijn het inhuren van een parkmanager en een centramanager. Vanwege de transitie in
het buitengebied en de omgevingsvisie zijn we in overleg met de gemeente om ook voor het
buitengebied een professionaliseringsslag te maken.
Voorbeelden van projecten zijn de Open Bedrijvendag, de Groenstrijd en De Nieuwe Winkelstraat op het Heuvelplein. Er zijn meerdere maatschappelijke initiatieven ondersteund. Met Hanging Baskets zijn het Piet van Thielplein en de Dorpsstraat opgefleurd. Er zijn AED’s opgehangen
in het buitengebied en op bedrijventreinen. Daarnaast zijn er evenementen ondersteund, zoals
Koningsnacht, een tennisevent, het OranjeFestival en een carnavalsevenement voor de jeugd
van 12 tot 18 jaar. Projecten waar ook de hele samenleving van kan profiteren.
Meer informatie is te vinden op www.ondernemersfondslaarbeek.nl.
Tussenevaluatie
Het Ondernemersfonds is ingesteld voor een periode van 5 jaar, tot eind 2021. Dan gaan we
evalueren wat het fonds heeft opgeleverd. Daarna wordt door de gemeenteraad besloten of het
fonds wordt beëindigd of voortgezet, indien nodig in bijgestelde vorm of met een bijgestelde
agenda. Nu we twee jaar onderweg zijn willen we graag van u horen waar we ons de komende
drie jaar op moeten focussen. Dit doet u door de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en uiterlijk
10 februari middels bijgevoegde antwoordenvelop naar de gemeente Laarbeek te sturen.
Wij hopen op veel respons op deze vragenlijst, zodat we de komende drie jaar samen mooie
projecten kunnen opzetten en ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Ondernemers Fonds Laarbeek,
Maarten Rooijakkers,
Voorzitter.

Vragenlijst
Om een goede analyse te kunnen maken van de gegeven antwoorden op de inhoudelijke vragen
zouden we ook een aantal algemene zaken over uw bedrijf/organisatie willen weten.
Mijn organisatie is:
O – een bedrijf
O – een vereniging
O – een maatschappelijke instelling
O – overig, namelijk…
Mijn organisatie is gevestigd:
O – op een bedrijventerrein
O – in een centrum/kern
O – in het buitengebied
Mijn organisatie is gevestigd in:
O – Beek en Donk

O – Aarle-Rixtel

O – Lieshout

O – Mariahout

Bent u eigenaar of gebruiker van uw pand?
O – alleen eigenaar
O – alleen gebruiker
O – eigenaar en gebruiker
Aantal betaalde werknemers (dus geen vrijwilligers):
O – geen / n.v.t.
O – 1 t/m 25
O – 26 t/m 100
O – meer dan 100
Kunt u aangeven of u bekend bent met de volgende zaken:


Het Ondernemersfonds

O – ja O – nee



De website www.ondernermersfondslaarbeek.nl

O – ja O – nee



Parkmanagement Laarbeek

O – ja O – nee



De website www.parkmanagementlaarbeek.nl

O – ja O – nee



Centramanagement Laarbeek

O – ja O – nee



ZLTO Laarbeek

O – ja O – nee



De Open Bedrijvendag Laarbeek

O – ja O – nee



De Groenstrijd

O – ja O – nee



De Nieuwe Winkelstraat

O – ja O – nee



Een beter ondernemersklimaat in Laarbeek:



De economische profilering van Laarbeek:



Het verhogen van de kwaliteit van werk- en leefomgeving:



Het waarborgen van continuïteit van ondernemersorganisaties:



Kruisbestuiving tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties:

Helemaal oneens

Oneens

Neutraal

Eens

centramanager volgens u bijdraagt aan de doelen van het Ondernemersfonds.

Helemaal eens

We willen graag van u weten in hoeverre de inhuur van een park- en

Het waarborgen van continuïteit van ondernemersorganisaties:



Kruisbestuiving tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-

Helemaal oneens



Helemaal oneens

Het verhogen van de kwaliteit van werk- en leefomgeving:

Oneens

De economische profilering van Laarbeek:



Oneens



Neutraal

Een beter ondernemersklimaat in Laarbeek:

Neutraal



Eens

bijdragen aan de doelen van het Ondernemersfonds.

Eens

Open Bedrijvendag, de Groenstrijd en De Nieuwe Winkelstraat volgens u

Helemaal eens

We willen graag van u weten in hoeverre projecten zoals de

Helemaal eens

Toelichting:

ties:
Toelichting:

We willen graag van u weten in hoeverre het ondersteunen van
maatschappelijke initiatieven volgens u bijdraagt aan de doelen van
het Ondernemersfonds.


Een beter ondernemersklimaat in Laarbeek:



De economische profilering van Laarbeek:



Het verhogen van de kwaliteit van werk- en leefomgeving:



Het waarborgen van continuïteit van ondernemersorganisaties:



Kruisbestuiving tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties:

Toelichting:

We zouden graag van u willen weten welke van onderstaande onderwerpen voor u de hoogste
prioriteit hebben. Graag 3 onderwerpen aankruisen welke voor u de hoogste prioriteit hebben.
O Veiligheid, collectieve beveiliging
O Groen- en parkbeheer
O Bereikbaarheid (bijv. Industrieterreinen met OV)
O Parkeerbeleid in winkelgebieden
O Tegengaan leegstand in de winkelgebieden, actief winkelgebied beheer.
(Compact centrum met afwisselend en goed winkelaanbod)
O Leegstand en verpaupering Industrieterreinen en dit tegengaan
O Verbetering aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
O Actief Laarbeeks arbeidsmarktbeleid voor Laarbeekse bedrijven
O Gebruik maken van de mogelijkheden die de Brainportregio biedt.
O Tegengaan georganiseerde criminaliteit
O Collectieve energie-inkoop
O Verduurzaming op gebied van elektriciteit, gebruik reststromen, restwarmte
O Uitwisseling van personeel, materieel of diensten.
O Innovatie
O Gezondheid
O Anders, namelijk:

ZLTO vertegenwoordigd niet alle ondernemers in het buitengebied terwijl zij wel trekking gerechtigd zijn en aangevraagde projecten van ondernemers in het buitengebied beoordelen.
Bent u van mening dat alle ondernemers in het buitengebied vertegenwoordigd moeten kunnen
worden door een nieuwe brede vertegenwoordiging van het gehele buitengebied?
O – eens
O – oneens
De afgelopen jaren hebben we een parkmanager en een centramanager ingehuurd. Het is goed
om ook een manager voor het buitengebied in te huren:
O – eens
O – oneens
Welke projecten zijn volgens u voor herhaling vatbaar?

Wat voor projecten ziet u graag ontstaan de komende jaren?

Het Ondernemersfonds moet maatschappelijke initiatieven blijven ondersteunen:
O – eens
Wat wilt u verder nog kwijt?

O – oneens

