
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 16-05-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de tweede! nieuwsbrief van deze week:  

 Herinrichting Centrum - werkzaamheden voor dit jaar bijna gereed 

 Nieuw lid: Heywood Vloeren 

 Waarschuwing: nep e-mail verstuurd namens Rijksoverheid 

 Europese verkiezingen - campagne WIJZIJNVOOR.EU 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Herinrichting Centrum - werkzaamheden voor dit jaar bijna gereed 

Eind volgende week (23 mei) zijn de werkzaamheden aan 't Dorp voor dit jaar 

afgerond!  

 

Hierna ligt de herinrichting even stil.  

 

Na de zomervakantie van 2014 gaat de projectleider met diverse partijen om 

tafel (ondernemers/Centrummanagement/omwoners/etc) en wordt ook een 

grove planning gemaakt voor de werkzaamheden in 2015. Uiteraard moet 

rekening gehouden worden met zaken zoals de carnavalsoptocht, kermis en 

andere evenementen. Ook de financiën van de gemeente en een eventuele 

realisatie van het plan van Muller Bouw in het centrum spelen hierbij een rol. 

 

Het plan voor de herinrichting van het centrum van  Heesch staat hier op de 

website van de gemeente. Klik hier voor een download van de presentatie van 

het (concept)plan in 2011. Dit plan is in grote lijnen nog steeds van toepassing. 

 

 

http://www.bernheze.org/de-gemeente/plannen_41757/item/herinrichting-centrum-heesch_57477.html
http://www.bernheze.org/de-gemeente/plannen_41757/item/herinrichting-centrum-heesch_57477.html
http://www.bernheze.org/document.php?m=45&fileid=214189&f=e9a94b205fdf4e0ecd4e49c1222dd4d3&attachment=1&c=57477


 

 

Nieuw lid: Heywood Vloeren 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:   

 

Ondernemer:  Haike van der Heijden  

Adres: Scheldestraat 30 te Oss 

Website: www.heywoodvloeren.com  

 

Heywood Vloeren is als groothandel in houten vloeren in 1998 in Heesch 

ontsproten vanuit het familiebedrijf Houthandel Van der Heijden. Mede door de 

kwalitatief hoge serviceverlening is Heywood Vloeren sindsdien sterk gegroeid. 

Inmiddels zijn ook Engeland, België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Turkije, 

Denemarken en Noorwegen belangrijke afzetgebieden geworden. 

 

Heywood Vloeren produceert alle vloeren op maat in de eigen fabriek in Oss: 

Multiplanken, massieve planken en tapis. Deze producten worden aangeboden in 

diverse designs, afmetingen, dikten, kleuren en houtbewerkingen als borstelen, 

bandzagen, trommelen, roken, schrapen, schaven, verouderen, oliën en lakken. 

Alle orders worden specifiek naar wens van de opdrachtgever uitgevoerd. Het 

betreft altijd maatwerk. Dat is de kracht van Heywood.  

 

Heywood Vloeren onderscheidt zich verder door haar snelle leveringen, mede 

door de enorme voorraad. Ook de flexibiliteit qua productie en leveringen, 

alsmede de klantgerichtheid zijn sterk ontwikkeld.  

 

Waarschuwing: nep e-mail verstuurd namens Rijksoverheid 
[www.mkb.nl] 

De Rijksoverheid waarschuwt voor een phishing e-mail die in omloop is en 

afkomstig lijkt te zijn van de Rijksoverheid. De e-mail waarschuwt voor het op 

non-actief zetten van de bankrekening. Ga niet op mail in! In het bericht staan 

links naar nep-websites van verschillende banken: ING, SNS en Rabobank. 

Mogelijk zijn er varianten en worden ook andere banken genoemd. 

Waarschuwingsdienst.nl (site van het Nationaal Cyber Security Centrum) raadt 

aan deze e-mail direct te verwijderen en niet te klikken op links die erin staan. 

Vul ook geen persoonlijke gegevens in. Klikken op de links leidt naar nep-

websites en de kans is zeer groot dat malware op de computer wordt 

geïnstalleerd. Gouden regel: bekende organisaties als overheid en banken sturen 

nooit en te nimmer mails waarin gevraagd wordt om persoonlijke gegevens of 

een link aan te klikken. 

 

 

 

http://www.heywoodvloeren.com/
http://www.mkb.nl/
https://www.waarschuwingsdienst.nl/


 

 

Europese verkiezingen - WIJZIJNVOOR.EU 
[campagne MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland] 

Meer dan 500.000 ondernemers, klein en groot, zullen de komende week 

Nederland laten weten ‘WIJZIJNVOOR.EU’. 

In een korte film wordt getoond dat Europa banen en welvaart betekent, dat het 

ons brood is. Vanaf zaterdag 17 mei zal de commercial herhaaldelijk te zien zijn 

op de publieke en commerciële omroep en wordt ondersteund door de website 

www.wijzijnvoor.eu. 

 

Ondernemers zijn voor Europa, omdat onze bedrijven daar een groot deel van 

ons geld verdienen en heel veel banen creëren. ‘Wijzijnvoor.eu’ is de boodschap 

van meer dan 500.000 ondernemers die door MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO 

Nederland naar buiten wordt gebracht. Van bouwbedrijven tot verzekeraars. Van 

industrie tot landbouw. Van winkeliers tot schoonmaakbedrijven. En van kleine 

ondernemingen tot grote multinationals. 

 

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.wijzijnvoor.eu/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

