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Ondernemersfonds Laarbeek

Het Ondernemersfonds Laarbeek maakt collectieve investeringen voor 
ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk. Het 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, zorginstellin-
gen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en agrarische bedrijven.

Ondernemersfonds
Laarbeek bundelt krachten

Duurzame led-sfeerverlichting 
in winkelgebieden

Gratis ‘duurzaamheidscan’ voor bedrijven

De Laarbeekse winkelcentra in 
de spotlight zetten. Dat is wat 
Centramanagement Laarbeek wil 
bereiken met het aanbrengen van 
sfeerverlichting in de vijf Laarbeekse 
winkelgebieden (Lieshout, Mariahout, 
Aarle-Rixtel en Beek en Donk 
(Heuvelplein en Piet van Thielplein)). 
Met ledverlichting, zodat het duurzaam 
is en langere tijd meekan.

“In samenwerking met de gemeente 
willen we zorgen voor mooi verlichte 
straten en pleinen. We streven 
uiteindelijk naar uniformiteit van de 
ornamenten”, legt Regine Wijnen uit. 
Namens de Mariahoutse ondernemers 
zit zij als kernvertegenwoordiger in 
Centramanagement Laarbeek, waar elk 
winkelgebied in vertegenwoordigd is.  

Overal dezelfde ornamenten
De ornamenten worden mede mogelijk 
gemaakt door de financiële hulp vanuit 
Ondernemersfonds Laarbeek en ook de 

gemeente draagt zijn steentje bij. Regine: 
“Als in alle kernen straks dezelfde 
ornamenten hangen, met dezelfde 
sfeerverlichting, dan geeft dat een 
hartstikke mooi beeld. Kostentechnisch 
is het dan ook goedkoper. Het is een 
project voor en door de ondernemers.”

Centramanagement Laarbeek wil de 
(winkel)centra van de Laarbeekse 
kernen een sterke positie geven als het 
gaat om detailhandel, horeca, sport, 
cultuur en toerisme. Daarvoor worden 
verschillende projecten uitgevoerd. De 
sfeerverlichting in de winkelcentra is er 
een van. “Samen staan we sterker”, legt 
Regine uit. “Met deze projecten willen 
wij ook onze bijdrage leveren aan het 
leefbaar houden van de dorpen.”

Rian & Frits

Veel bedrijven staan er niet bij stil, maar 
ze zouden veel duurzamer kunnen werken 
dan ze nu doen. Dat is de overtuiging 
van Frits Rutten van Parkmanagement 
Laarbeek en Rian Jacobs van InduSym. 
Binnen het Ondernemersfonds maken 
zij zich sterk om bedrijven wakker te 
schudden, zodat zij nog meer gaan 
nadenken over verduurzaming en het 
bevorderen van de circulaire economie. 

“Wie heeft er nu echt tijd om naar te kijken? 
Wat wij graag willen is dat bij ondernemers 
de ogen open gaan. Dat ze anders gaan 
denken over verantwoord ondernemen, 
duurzaamheid. Het ultieme doel is dat er 
geen reststromen meer zijn”, legt Rian uit. 

Gratis scan
Vanuit de middelen van Ondernemersfonds 
Laarbeek wordt er nu aan bedrijven 
op bedrijventerreinen een gratis scan 
aangeboden, waarbij in kaart wordt 
gebracht wat de energiestromen zijn en 
wat er bijvoorbeeld met het afval gebeurt. 
“Er wordt dan naar de bedrijfsprocessen 
gekeken en waar kansen liggen en innovatie 
mogelijk is. Zeker in deze tijd is dat van 
belang. Ook bij kleinere MKB-bedrijven 
kunnen er meer economische voordelen 

behaald worden. Bij een aantal bedrijven 
staat Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hoog in het vaandel, maar 
de koplopersgroep is relatief klein. Terwijl 
duurzaamheid en circulair worden nieuwe 
kansen biedt”, vertelt Frits.

Reststromen samenwerken 
Wat voor het ene bedrijf afval is, kan voor 
het andere een belangrijke grondstof in het 
productieproces zijn. Ondernemers weten 
dat lang niet altijd van elkaar. Frits en Rian 
willen zorgen dat deze mensen met elkaar 
in contact komen. “Aan ons is het om 
kruisverbanden te leggen en ondernemers 
met elkaar kennis te laten maken. Wat 
kunnen reststromen van het ene bedrijf 
betekenen voor het andere? We willen juist 
ondernemers helpen in het traject naar 
de toekomst, zodat ze nadenken over een 
ander verdienmodel dat ook weer kansen 
biedt. Bedrijven hebben het gevoel dat ze 
kwetsbaar zijn, maar hiermee worden ze in 
de toekomst juist sterker.”
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Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt door Ondernemersfonds 

Laarbeek. Meer informatie:
www.centramanagementlaarbeek.nl en 

www.ondernemersfondslaarbeek.nl

Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt door Ondernemersfonds 

Laarbeek. Meer informatie:
www.parkmanagementlaarbeek.nl en 
www.ondernemersfondslaarbeek.nl
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Stichting Buitengebied timmert aan de weg

Kleur geven aan Laarbeekse dorpen

Tom van den Heuvel

Buitengebied

Ondernemersfonds Laarbeek heeft drie 
doelgebieden. Naast de bedrijventerreinen 
en de Laarbeekse winkelcentra is dat ook het 
buitengebied. Sinds het begin van dit jaar bedient 
Stichting Buitengebied Laarbeek de ondernemers 
die vanuit het buitengebied opereren.  

Kort na de oprichting zorgde corona ervoor dat na 
de voortvarende start het uitwerken van plannen 
en projecten ingewikkelder werd. Desondanks 
heeft de stichting dit jaar toch enkele mooie 
projecten af kunnen ronden. Zo werden bij 
voetbalvereniging Sparta’25 en tennisvereniging 
De Raam in Lieshout AED’s geplaatst. Samen met 
enkele agrariërs, stichting Miep en Innovatiehuis 
de Peel maakte Stichting Buitengebied mogelijk 
dat mensen met een beperking van stichting ORO 
elkaar tijdens de lockdown op een veilige manier 
konden ontmoeten. Het Tiny Restaurant werd 
getransformeerd in een veilige ontmoetingsplek. 
Na versoepeling van de coronamaatregelen 
kreeg het Tiny Restaurant een plek in alle 
vier de Laarbeekse dorpen en werd het een 
ontmoetingsplek voor dorpsondersteuners en 
inwoners. Boeren zorgden daarbij voor heerlijke, 

lokale producten en zo ontstond de Proeverij 
van de Laarbeekse Boerderij. Voor Stichting 
Buitengebied een waardevol project omdat op 
deze manier iets teruggedaan kon worden voor 
de inwoners, in een tijd dat naar elkaar omkijken 
erg belangrijk is. Ook is er een start gemaakt om 
met diverse Laarbeekse loonwerkers, samen 
met de dorpsraden, te kijken hoe een bijdrage 
geleverd kan worden aan het aanpakken van 
verkeersoverlast. 

Daarnaast brengt Stichting Buitengebied in 
kaart welke ondernemers allemaal vanuit 
het Laarbeekse buitengebied opereren. Door 
privacywetgeving kan dit niet makkelijk nagelopen 
worden. De wens om meer ondernemers bij de 
diverse projecten te betrekken, kan alleen vervuld 
worden als ondernemers zichzelf melden. Dit kan 
via hun website.

Van Moederdag tot eind oktober zorgen 
ze voor kleur in de Laarbeekse straten: 
de ‘hanging baskets’. Bloembakken 
aan de lantaarnpalen voorzien van 
kleurrijke bloemen. Ze zorgen ervoor 
dat de winkelstraten in elke kern 
er mooi en levendig uitzien. In vier 
van de vijf Laarbeekse winkelkernen 
waren ze er al, maar vanaf dit jaar 
zorgt Centramanagement Laarbeek 
(Ondernemersfonds Laarbeek) ervoor 
dat overal dezelfde hanging baskets te 
zien zijn. 

“Dit zorgt voor uniformiteit. Het 
heeft een toegevoegde waarde en 
vormt een kleurrijk geheel”, geeft 
kernvertegenwoordiger uit Aarle-Rixtel, 
Tom van den Heuvel, aan. Namens 
Centramanagement Laarbeek (waarin 
hij Aarle Onderneemt vertegenwoordigt) 
leidt hij dit project. 

Collectiviteit uitstralen
“Hoe kun je iets gezamenlijks oppakken? 
Daar kijken we altijd naar. In vier van de 
vijf kernen waren er al hanging baskets. 
Maar voor de gemeente is het fijner als 

het Laarbeek-breed georganiseerd wordt. 
Dat zorgt voor een mooie uitstraling. Met 
geld vanuit Ondernemersfonds Laarbeek 
kunnen we structureel zaken aanpakken.”

Hulp vanuit gemeente en vrijwilligers
Vanuit de gemeente krijgt het initiatief ook 
volop steun. “We mogen gebruikmaken 
van een wagen van hen waarmee we de 
planten water kunnen geven. Dit kunnen 
we niet zonder de hulp van vrijwilligers. 
We hebben inmiddels zes chauffeurs die 
belangeloos meedoen en vijftien leden 
van de scouting die helpen met het water 
geven.”

Tom is een tevreden man. “Het is fijn dat 
het zo de komende jaren geregeld kan 
worden. De vrijwilligers werken mee, 
de medewerking vanuit de gemeente is 
goed. Het zorgt voor leefbaarheid in de 
kernen.”

Welke projecten heeft het OFL in
2019  gesteund of bekostigd 
Omschrijving Project Cluster
Carnavalsfestival Heuvelplein  CML 
AED Buitenkast vv Mariahout CML / ZLTO
AED Buitenkast vv ASV CML / ZLTO
Koningsnacht en Koningsdag Heuvelplein CML
BBQ Heuvelplein CML
Tasjes passantenhaven Aarle-Rixtel CML / ZLTO
Politiek Café CML / ZLTO / SPL
Hanging Baskets Heuvelplein CML
Hanging Baskets Aarle-Rixtel CML
Opening Oranjeplein Mariahout CML / ZLTO
200 jaar molen De Vogelenzang ZLTO
Buitenfilm Aarle-Rixtel CML
Watergeven hanging baskets Aarle-Rixtel CML
75 jaar Bevrijding CML / ZLTO / SPL
Project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen SPL / ZLTO
Halloweenspooktocht Aarle-Rixtel CML
Kerstboom P van Thielplein CML
Project Boer, Bier, Water ZLTO
Dutch Technology Week SPL
Roefeldag SPL
Open Bedrijvendag Laarbeek SPL
Project Arbeidsmarkt en Onderwijs SPL
InduSym platform SPL
Keurmerk Veilig Ondernemen SPL
Raamovereenkomst verzekering ivm KVO SPL

Welke projecten zijn door het OFL tot
nu toe in 2020 gesteund of bekostigd
(door het coronavirus zijn veel activiteiten niet doorgegaan)

Omschrijving Project Cluster
Boeken Openluchttheater Mariahout CML 
AED Buitenkast vv Sparta ‘25 CML / SBL
AED Buitenkast complex De Raam CML / SBL
AED Buitenkast Verschuren-van derVrande SPL
Enquête impact coronavirus op ondernemingen OFL
Informatiepagina openingstijden ondernemingen OFL
Promotiefilm ‘Koop lokaal’ CML
InduSym platform SPL
Veilige ontmoetingplek – Tiny Restaurants – SBL
Stichting MIEP
Hanging Baskets in de kernen  CML
LED Kerstverlichting in de kernen (in planfase) CML
Project Boer, Bier, Water (in uitvoeringsfase) SBL
Project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen SPL / SBL
Project Klasseboeren SBL

CML = Stichting Centramanagement Laarbeek
SPL = Stichting Parkmanagement Laarbeek
ZLTO = Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, vanaf 2020
  overgenomen door 
SBL = Stichting Buitengebied Laarbeek
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