
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 6-1-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Apotheker Jan Hendrik Reininga overleden 

 Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 

 Stimuleringsregeling Oplaadpalen voor elektrische auto's 

 Gemeente gaat in gesprek over dienstverlening richting bedrijven 

 Kamer van Koophandel: gewijzigde dienstverlening in 2014 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Apotheker Jan Hendrik Reininga overleden 

Afgelopen vrijdagochtend is geheel onverwacht Jan Hendrik Reininga op 58-

jarige leeftijd overleden. Jan Hendrik. lid van de ondernemersvereniging, is bijna 

33 jaar apotheker geweest in Heesch. 

 

Wij wensen zijn veel familie, collega’s  en medewerkers veel sterkte toe met het 

verwerken van dit verlies. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 

Ook de ondernemersvereniging gaat weer beginnen aan een nieuw jaar. Als 

bestuur willen wij graag met alle leden en hun partners het glas heffen op een 

succesvol 2014. 

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 januari om 20.00 uur bij 

Restaurant De Waard. 

 

Stimuleringsregeling Oplaadpalen voor elektrische auto's 
[www.bernheze.org] 

Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente Bernheze de komst van 

oplaadpalen voor elektrische auto's versnellen en daarmee elektrisch vervoer 

stimuleren. 

 

De regeling betreft een bijdrage van € 750,- per oplaadpaal met een maximum 

van € 1500,- per aanvrager. Ze is bestemd voor ondernemers in de gemeente 

Bernheze die op hun eigen terrein een oplaadpaal voor elektrische auto’s 

plaatsen. Met deze bijdrage, in combinatie met enkele gunstige fiscale 

 

http://www.restaurantdewaard.nl/
http://www.bernheze.org/


 

regelingen, wordt het voor ondernemers extra aantrekkelijk om dergelijke 

oplaadpalen te plaatsen.  

 

Voor meer info: klik hier 

 

Gemeente gaat in gesprek over dienstverlening richting bedrijven 
[www.bernheze.org] 

Onlangs heeft de gemeente samen met de Samenwerkende 

Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) de economische beleidsnota 

geëvalueerd.  Conclusie is dat voor de verdere uitwerking vooral –samen met 

ondernemers- vooruit gekeken moet worden. 

 

De maatregelen en acties in de economische beleidsnota zijn vrijwel allemaal 

opgepakt. Te denken valt aan de actualisatie bestemmingsplannen voor 

bedrijventerreinen, de versoepeling van de verkoopvoorwaarden voor 

bedrijfskavels en de nauwere samenwerking met ondernemersverenigingen.  

 

Enkele acties gaat de gemeente de komende tijd oppakken, zoals het gesprek 

aangaan met de ondernemersvereniging om de mogelijkheden voor het 

verbeteren van de dienstverlening richting MKB-bedrijven te bekijken. 

 

Voor het volledige bericht: klik hier 

 

Kamer van Koophandel: gewijzigde dienstverlening in 2014 
[Kamer van Koophandel] 

De Kamers van Koophandel en Syntens Innovatiecentrum hebben hun krachten 

voor ondernemend Nederland gebundeld: sinds 1 januari 2014 zijn wij één 

organisatie en ook te bereiken via één centraal telefoonnummer: 

 (088) 585 1 585.  

 

Inschrijven en actualiseren van bedrijfsgegevens blijft een basistaak. Zo dragen 

wij bij aan veilig handelsverkeer en bouwen wij voor u een schat aan relevante 

bedrijfsinformatie op. Daarnaast informeren wij (u) over alle aspecten van start, 

bedrijfsovername, innovatie en internationaal ondernemen. Bovendien zijn we 

tot diep in de regio actief met verschillende projecten en adviesdienstverlening 

voor groepen ondernemers. Waar nodig en gewenst verstrekken wij u op 

belangrijke momenten in uw ondernemerschap betrouwbare en onafhankelijke 

informatie. 

 

Digitaal staat centraal.  

U wilt als ondernemer op elk moment en plaatsonafhankelijk over relevante 

informatie en producten beschikken. Om u snel en efficiënt van dienst te zijn, 

informeren en adviseren wij voortaan zoveel mogelijk digitaal en op maat en 

waar nodig telefonisch of via e-consulting. Zo kunt u bijvoorbeeld 

exportdocumenten en allerlei bedrijfsgegevens digitaal en snel opvragen. Ook 

werken wij aan webinars, e-learnings, films en antwoorden op veelgestelde 

vragen over ondernemerschap. 

 

Nieuw webportal: www.ondernemersplein.nl  

Hier staat op één plek alle (voor u) relevante informatie van overheidsinstanties, 

zoals de Belastingdienst, de KvK zelf, CBS en Agentschap NL. Zo hebt u op elk 

gewenst tijdstip eenvoudig toegang tot (overheids)informatie die nodig is voor 

http://www.bernheze.org/de-gemeente/nieuwsberichten_41763/item/gezocht-ondernemers-die-oplaadpalen-voor-elektrische-autoas-willen-plaatsen_79315.html
http://www.bernheze.org/
http://www.bernheze.org/de-gemeente/nieuwsberichten_41763/item/economische-beleidsnota-geavalueerd_79317.html
http://www.ondernemersplein.nl/


 

het optimaal organiseren van uw (nieuwe) onderneming. 

 

Voor meer info over de wijzigingen zie: www.kvk.nl/nieuw  

 

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     
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