
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 01-09-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuw lid: Bloemsierkunst Ari-Jenne 

 Uitnodiging Duurzame Roadshow in Nistelrode op 14 september 

 Bedrijventerreinenvisie gemeente Bernheze: kompas voor de toekomst 

 KvK: Praktische informatie over ondernemen 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuw lid: Bloemsierkunst Ari-Jenne 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

 

 

Ondernemer: Wilma Lindhout 

Website: www.ari-jenne.nl 

 

Adres: 't Dorp 137 

 

Ari-Jenne is gespecialiseerd in gebonden boeketten, rouw- en bruidswerk en 

overige plantenarrangementen. Zij heeft twee vestigingen: in Nistelrode en 

Heesch en zijn aangesloten bij Fleurop Interflora. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ari-jenne.nl/


 

Uitnodiging Duurzame Roadshow in Nistelrode op 14 september 
[van gemeente Bernheze] 

 

Geachte ondernemer, 

 

Zaterdag 14 september organiseert de gemeente Bernheze de Roadshow 

Duurzaam Wonen, een energiemarkt van 11.00 tot 17.00 uur middenin 

Nistelrode (bij Nesterlé). De hele dag kunnen inwoners en ondernemers zich 

vergapen aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

energiebesparing, zonne-energie en duurzame voertuigen. Al meer dan 

14 lokale en regionale bedrijven staan klaar om u te adviseren over het 

verbeteren van uw woon- en werkcomfort, het vergroten van uw 

huishoudbudget en een bijdrage te leveren aan een groenere leefomgeving. 

Graag nodigen wij u uit om de Roadshow te bezoeken. Bij het bezoek aan de 

roadshow maakt u als Bernhezer ondernemer bovendien kans op een laadpaal 

voor elektrisch rijden. Deze wordt gratis beschikbaar gesteld door de firma 

Ecotap. 

  

Tot ziens op 14 september?! 

  

Met duurzame groet, 

  

Hans van der Pas 

Wethouder Bernheze 

 

 

Mochten lokale bedrijven ook nog zelf deel willen nemen aan het event, dan 

kunnen zij contact opnemen met Tevi (0412 - 635397), de Heesche organisatie 

die dit namens Bernheze organiseert. 

 

Bedrijventerreinenvisie gemeente Bernheze: kompas voor de 

toekomst 
[www.bernheze.org] 

Op 27 juni 2013 stelde de raad de Ruimteplanner Bernheze en de 

Bedrijventerreinenvisie gemeente Bernheze vast. In de bedrijventerreinenvisie is 

een overzicht opgenomen van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de 

bedrijventerreinen en de gezamenlijke ambities die gemeente en ondernemers 

hebben met de bedrijventerreinen De Beemd, Kleinwijk en Retsel. 

 

De bedrijventerreinenvisie is gebaseerd op 6 beleidslijnen. Doel van deze 

beleidslijnen is om de bedrijventerreinen gezond en vitaal te houden. Zo willen 

we het ondernemersklimaat aantrekkelijk houden als basis voor meer omzet, 

investeringen en een sterke economie in Bernheze. Naast de 6 beleidslijnen is 

per terrein een actielijst opgesteld. 

 

De bedrijventerreinenvisie is opgesteld in nauw overleg met de Samenwerkende 

Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) en de Kamer van Koophandel. 

 

Via deze link kunt u de brochure ‘Bedrijventerreinenvisie Gemeente Bernheze’ en 

de presentatie ‘Ruimteplanner Bernheze’ downloaden. 

 

http://www.bernheze.org/
http://www.bernheze.org/geldzaken/ondernemersaloket_41871/item/bedrijventerreinenvisie-gemeente-bernheze-kompas-voor-de-toekomst_64927.html


 

KvK: Praktische informatie over ondernemen 
[www.kvk.nl] 

Hier de link naar een nieuwsbrief van de Kamer van Koophandel met praktische 

informatie. 

 

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.kvk.nl/
http://yourzine.tripolis.com/public/preview?hdqKxaHSXVPreLIy5hUc62_20Nk7ES1m2NHmBIf3xGDms1aGhobIPw
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

