
  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 05-02-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Bernheze ter inzage 

 Nieuw lid: Van den Akker Zonwering en Kunststof kozijnen 

 Gouwe Kreuge uitgereikt aan vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel 

 Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheid op bedrijventerreinen 

 Open zondagen 2013 voor Heesch 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Bernheze ter inzage 

[www.bernheze.org] 

Het college van burgemeester en wethouders maakt de ter-inzagelegging bekend 

van het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Bernheze. 

 

Inhoud: Voor de vier bedrijventerreinen binnen de gemeente is een nieuw 

bestemmingsplan gemaakt. Het gaat om de terreinen Cereslaan en De Beemd 

Heesch, Kleinwijk Nistelrode en Retsel Heeswijk-Dinther. Het bestemmingsplan 

biedt een nieuw juridisch kader voor bestaande bedrijven en omvat geen grote 

nieuwe ontwikkelingen. De regeling voor bedrijfswoningen is veranderd, het 

bouwen van nieuwe bedrijfswoningen is niet meer toegestaan.]] 

 

Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 januari 2013 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De 

plannen zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via deze link en 

www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPBedrijventerrein-ow02). 

 

Reageren: Gedurende de termijn van inzage kan iedereen op het 

ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze 

kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. 

Indien u uw zienswijze mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met de 

heer T. Donkers van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Grondzaken. 

 

 

 

http://www.bernheze.org/
http://www.bernheze.org/mijn-omgeving/bestemmingsaplannen_41877/item/bestemmingsplan-bedrijventerreinen-bernheze_49079.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Nieuw lid: Van den Akker Zonwering en Kunststof kozijnen 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

 
Van den Akker Zonwering en Kunststof kozijnen 

Ondernemers: Ilse en Wout van den Akker 

Website:  www.akker-zonwering.nl 

 

Van den Akker-Zonwering Kunststof Kozijnen is specialist voor alle buitenzonwering 

zoals  zonneschermen, rolluiken, balkonbeglazing, terrasoverkappingen,  plissé 

horren/deuren, screens standaard of windvast, solidscreens en kunststof kozijnen. 

 

Gouwe Kreuge uitgereikt aan vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel 

Op 26 januari is de Gouwe Kreuge uitgereikt worden aan  

Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel B.V. Dit echte Heesche bedrijf is uitgegroeid tot 

een in heel Nederland bekende speler. Zij wordt door particulieren en grote 

bedrijfsmatige opdrachtgevers ingezet voor het aanbrengen van vloeren volgens de 

nieuwste technieken. 

In eigen beheer worden planning, logistiek en uitvoering op een flexibele en 

deskundige manier afgerond. Bij Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel wordt onder 

andere gebruik gemaakt van zes mobiele vrachtauto’s waarin alle grondstoffen en 

materialen zijn opgeslagen die nodig zijn bij het leggen van een vloer.  

Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel B.V. staat vaak klaar voor verschillende 

verenigingen die zich inzetten voor de jeugd van Bernheze. 

 

Sinds 1969 reikt Stichting Carnavalsviering Heesch jaarlijks de "Gouwe Kreuge" uit. 

Een onderscheiding voor een lokaal of regionaal bedrijf dat zich onderscheidt op het 

gebied van maatschappelijk belang en/of de samenleving in het algemeen. 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheid op bedrijventerreinen 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomt op 15 januari heeft Onno Keuker van MKB-

Nederland voor de bedrijventerreinen Cereslaan en De Beemd de nieuwe 

certificaten van het Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheid op bedrijventerreinen 

(KVO-B) uitgereikt aan alle betrokken partijen: 

 Ondernemersvereniging Heesch 

 SIOB (stichting Innovatief Ondernemend Bernheze)  

 Gemeente Bernheze 

 Politie 

 Brandweer 

Doel voor het behalen van het cerfiticaat is het vergroten van de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel, terugdringen van criminaliteit, bevorderen van de brandveiligheid 

en het bevorderen van het ondernemersklimaat. Dit te bereiken door 

mailto:info@akker-zonwering.nl
http://www.akker-zonwering.nl/
http://www.berkelvloeren.nl/


samenwerking. 

 

De bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Cereslaan en de Beemd 

kunnen dankzij het certificaat een korting van 10% realiseren bij Interpolis en 

Nationale Nederlanden op de premies voor gebouwen-, inventaris/goederen- en 

bedrijfsschadeverzekeringen.  

 

Klik hier voor meer info over de her-certificering. 

 

Open zondagen 2013 voor Heesch 

[www.bernheze.org] 

Per jaar mogen er maximaal 12 koopzondagen worden gehouden. De gemeente  

wijst de koopzondagen aan. De door de ondernemersvereniging aangevraagde 

zondagen voor 2013 zijn goedgekeurd: 

Heesch 

centrum 

Heesch 

Life&Garden  

Karwei 

13 januari 24 maart 

1 april 1 april 

14 april 7 april 

9 mei 21 april 

20 mei 9 mei 

8 september 12 mei 

17 november 20 mei 

1 december 26 mei 

8 december 29 september 

15 december 3 november 

22 december 1 december 

29 december 15 december 

  

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459247     

 

http://www.thuisinhetnieuws.nl/artikel/34519/keurmerk-veilig-ondernemen-veiligheid-op-bedrijventerreinen.html
http://www.bernheze.org/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

