
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 21-05-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Bijeenkomst ‘kansen en samenwerking in de detailhandel' op 26 mei 

 Ondernemersvereniging Heesch op bezoek bij Autobedrijf Neelen 

 Wegwerkzaamheden Graafsebaan in periode 1 t/m 3 juni 

 Bericht Centrummanagement: Kort en hevig 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Bijeenkomst ‘kansen en samenwerking in de detailhandel’ op 26 mei 
[www.bernheze.org] 

Op dinsdag 26 mei a.s. organiseert de gemeente een bijeenkomst over de 

kansen en samenwerking in de centrumgebieden in Bernheze. Ondernemers of 

pandeigenaren uit de centrumgebieden worden van harte uitgenodigd voor deze 

bijeenkomst. 

 

De kranten staan er vol van en ongetwijfeld ervaart u het zelf ook: er is van alles 

gaande in de detailhandel. Voor de regio Noordoost Brabant is dit aanleiding 

geweest om een regionale detailhandelsvisie op te laten stellen. Deze visie is 

eind vorig jaar opgesteld door het adviesbureau BRO. We willen de resultaten 

van dit onderzoek graag met u delen, waarbij wij vooral op de kansen voor 

Bernheze in willen gaan. 

 

Dat er kansen liggen, daar zijn we van overtuigd. En in onze ogen hebben veel 

van deze kansen nog meer succes als wordt samengewerkt. Tussen 

ondernemers, maar ook tussen de centra onderling. Kansen in de detailhandel 

en samenwerking in en tussen centrumgebieden, daar willen we het graag met u 

over hebben. Deels door middel van een presentatie, deels door actief 

meedenken en meepraten. We hebben deze bijeenkomst voorbereid met de 

diverse ondernemersorganisaties. 

 

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 mei van 20.00 tot 22.00 uur in 

Cultureel Centrum De Pas. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor een 

kopje koffie of thee. 

 

We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Wilt u zich 

daarom aanmelden voor de bijeenkomst? U kunt dit doen bij Jossien Bouter van 

de gemeente (j.bouter@bernheze.org of 14 0412). 

 

--------- 

Detaillisten in en buiten het centrum, horeca, zakelijke dienstverlening 

 

http://www.bernheze.org/
mailto:j.bouter@bernheze.org


 

en cultuur gevestigd in het centrum/kern zijn zeer welkom! 

 

Ondernemersvereniging Heesch op bezoek bij Autobedrijf Neelen 

Heesch - Ondernemersvereniging Heesch (OVH) hield maandag 13 mei een 

bedrijfsbezoek. Op deze avond is wederom gebleken wat ondernemend Heesch 

allemaal te bieden heeft. Ook de brandweer en Tesla hadden een rol deze avond. 

 

Bij Autobedrijf Neelen is de afgelopen periode een compleet nieuw bedrijfspand 

gerealiseerd. Tijdens een rondleiding werd duidelijk dat dit pand ervoor zorgt dat 

de onderneming helemaal klaar is voor de toekomst. In dit kader was het leuk 

dat ook Tesla (bekend van de elektrische auto’s) aanwezig was om haar visie en 

concept toe te lichten. Verder gaf de brandweer een toelichting op haar 

organisatie en kwamen ze ook nog in actie door twee (vrijwillig gekozen?) leden 

te bevrijden uit een autowrak. 

 

OVH bedankt de familie Neelen, de brandweer en Tesla voor hun inbreng. 

Jaarlijks organiseert OVH diverse bijeenkomsten waaronder bedrijfsbezoeken. 

Dit alles met het doel om een platform te bieden waar leden elkaar ontmoeten, 

maar zeker ook te informeren.  

 

Bekijk hier het bericht met enkele foto's 

 

Wegwerkzaamheden Graafsebaan in periode 1 t/m 3 juni 
[www.bernheze.org] 

De gemeente Bernheze is gestart met het groot onderhoud aan de wegen 2015. 

Als onderdeel van deze werkzaamheden wordt in de periode van 1 tot en met 3 

juni ook onderhoud gepleegd op de Graafsebaan in Heesch. 

 

Als gevolg hiervan zal het doorgaande verkeer plaatselijk worden omgeleid. De 

aanliggende woningen zullen bereikbaar blijven, maar de bereikbaarheid met 

een voertuig wordt niet altijd gegarandeerd. 

 

Het doorgaande verkeer op de Graafsebaan wordt omgeleid. De omleidingsroute 

is via deze link te downloaden.  

 

Weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning. 

 

 
Bericht Centrummanagement: Kort en hevig 
[www.centrumheesch.nl] 

Heesch – Aan ’t Dorp wordt hard gewerkt aan de herinrichting. De 

parkeerplaatsen aan de Beellandstraat worden gerealiseerd en ook ligt de stoep 

open van Zeeman tot en met Gastronomia Italiana. Deze week wordt hier 

bestraat en kunnen de ondernemers hier hun klanten met groot élan 

verwelkomen. Ondertussen is ook gestart met het volgende gedeelte van de 

herinrichting; de ronding in de Schoonstraat voor de fontein. Ook hier wordt de 

straat opengebroken om nieuwe riolering te leggen en kolken voor het 

http://demooibernhezekrant.nl/archief/46793-ondernemersvereniging-heesch-op-bezoek-bij-autobedrijf-neelen
http://www.bernheze.org/mijn-omgeving/werk-in-uitvoering_42389/item/wegwerkzaamheden-gemeente-bernheze-1-tm-3-juni-2015_97340.html
http://www.bernheze.org/mijn-omgeving/werk-in-uitvoering_42389/item/wegwerkzaamheden-gemeente-bernheze-1-tm-3-juni-2015_97340.html
http://www.centrumheesch.nl/


 

regenwater. Over drie weken zal hier de bestrating hetzelfde beeld geven als in 

de Schoonstraat. 

 

Advies 

Het doorgaande verkeer zal de komende drie weken hinder ondervinden van de 

werkzaamheden en omgeleid worden. Natuurlijk is het dan verleidelijk om het 

parkeerterrein van de Jumbo te gebruiken als doorgaande weg. Dat geeft niet 

alleen gevaarlijke situaties op het parkeerterrein en de aansluiting met de 

normale rijweg, het is bovendien voor uzelf en anderen een bron van irritaties 

met opstoppingen. De prachtige nieuwe Jumbo mag zich namelijk verheugen op 

veel bezoekers.  

 

Overlast 

Om de overlast tot een minimum te beperken is met de aannemer afgesproken 

dat de werkzaamheden tijdens elke fase zo kort mogelijk duren en de weg 

vrijgegeven wordt zodra dit kan. Kort en hevig dus. Met betrokken bewoners en 

ondernemers heeft de aannemer veelvuldig overleg over geplande 

werkzaamheden en hoe de overlast tot een minimum te beperken. Hans 

Eijkemans van de gemeente Bernheze is elke werkdag te vinden aan ’t Dorp 60b 

voor vragen en advies en natuurlijk kunt u hiervoor ook terecht bij het 

gemeentehuis van Gemeente Bernheze. 

 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

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

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459249     
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