
 

 

NIEUWSBRIEF 

09-09-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Bernhezer Business Event op 15 oktober - DEPOT uit Heesch 

genomineerd! 

 Energie Inkoop Bernheze kiest voor windenergie en bespaart 175.000 

euro 

 Ondernemer sneller geholpen bij aanvraag financiële bijstand 

 Oproep politie: meld aan voor project 'Camera in Beeld' 

 Facturen sneller betaald krijgen, 5 tips 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Bernhezer Business Event op 15 oktober - DEPOT uit Heesch 

genomineerd! 

Op zaterdag 15 oktober a.s. vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2016 

plaats in de Pas in Heesch. Een event vol energie en inspiratie voor én door 

ondernemers van Bernheze! Tijdens dit event wordt de Bernhezer 

Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) uitgereikt.  

 

Genomineerd voor de JOP zijn Carin Boeijen en Gemma van Casteren van 

DEPOT uit Heesch. 

De andere genomineerden zijn: Marc van Hemert van LASERTECHNIEK 

NEDERLAND uit Nistelrode en Paul Bouwman van FOTOHOKJE.NL uit Heeswijk-

Dinther 

 

De genomineerden voor BOP zijn Marya Reizevoort van MARYA SCHOENEN EN 

TASSEN uit Nistelrode, Otmar, Martijn en Hein van Boxtel van VAN BOXTEL 

GROEP B.V. uit Heeswijk-Dinther en Rob van den Berg en René van der Locht 

van GRAANPLETTERIJ DE HALM uit Heeswijk-Dinther 

 

Voor meer info of voor het bestellen van kaarten zie  

www.bernhezerbusinessevent.nl.  

http://depot-heesch.nl/
http://www.bernhezerbusinessevent.nl/


 

Energie Inkoop Bernheze kiest voor windenergie en bespaart 

175.000 euro 

De ondernemersverenigingen in Bernheze kopen al jaren collectief elektriciteit 

en gas in samen met energieadviesbureau Cinergie. Op 11 juli 2016 zijn nieuwe 

elektriciteit- en gascontract gesloten voor 240 bedrijfspanden in Bernheze. 

Energieprijzen zijn dit voorjaar gezakt tot het laagste punt ooit en stijgen 

sindsdien als gevolg van economisch herstel. Daarom was dit het moment om 

in te kopen en een besparing van ruim 20% te realiseren voor alle deelnemers, 

aldus Dave Lusthof van Cinergie. Samen met een werkgroep van ondernemers 

uit Bernheze is een aanbesteding uitgevoerd en uiteindelijk gekozen voor 

ENGIE en Gazprom als elektriciteit- en gasleverancier. Hierbij is nadrukkelijk 

gekozen voor groene stroom afkomstig van europese windmolens. 

  

Bovenop een forse besparing van 175.000 euro per jaar krijgen alle bedrijven 

dus ook 100% groene stroom geleverd. De prijzen waarvoor groene 

windenergie en gas zijn ingekocht, zijn als volgt: 

 

Elektriciteit (2018-2019): 

  - Piek: 3,999 ct/kWH 

  - Dal : 2,854 ct/kWH 

Gas (2019-2020): 19,899 ct/m3 

 

Leden die nog niet meedoen aan Energie Inkoop Bernheze en hier interesse in 

hebben, kunnen contact opnemen met Dave Lusthof op 06-20424621 of via 

d.lusthof@cinergie.nl.  

Start online dienstverlening voor ondernemers door Optimisd 

Ondernemer sneller geholpen bij aanvraag financiële bijstand 

[uit persbericht van Optimisd; Intergemeentelijke Sociale Dienst] 

Optimisd, de intergemeentelijke sociale dienst van de o.a. de gemeente 

Bernheze zet vanaf juli dit jaar nadrukkelijk in op online dienstverlening voor 

ondernemers bij het aanvragen van financiële bijstand. Het is voortaan 

mogelijk om via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO), de digitale 

voorziening van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en 

Optimisd, een bijstandsaanvraag in te dienen voor diverse 

ondernemersregelingen vanuit de overheid. Optimisd voert deze regelingen ook 

uit voor de gemeenten. 

 

Teamleider Toon Kerkhof, teamleider bij Optimisd: “Wij  willen graag bereiken 

dat zelfstandigen die in financiële problemen verkeren eerder contact zoeken 

met de Sociale Dienst, zodat we kunnen kijken of wij/de gemeente de 

ondernemer kunnen helpen om het bedrijf overeind te houden en daarmee 

tegelijkertijd de werkgelegenheid voor de  werknemers kan worden behouden”. 

  

Het direct online kunnen indienen van een bijstandsaanvraag, levert de 

ondernemer ook een behoorlijke tijdswinst op. 

 

mailto:d.lusthof@cinergie.nl
mailto:d.lusthof@cinergie.nl


 

De online dienst SOLO is beschikbaar voor de ondernemersregelingen Bbz 

(Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) en Ioaz (Inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) die Optimisd 

uitvoert. Hiermee kan voortaan digitaal een bijstandsaanvraag door gevestigde 

ondernemers, startende ondernemers, maar ook door oudere ondernemers die 

willen/moeten stoppen met hun bedrijf, worden ingediend bij Optimisd.  

 

Voor meer informatie gaat u naar de website van Optimisd: 

www.optimisd.nl/Ondernemersloket/SOLO+Bijstand+voor+zelfstandigen/.  

Oproep politie: meld aan voor project 'Camera in Beeld' 

[Politie Oos-Brabant|Camera in Beeld] 

Veel ondernemers en particulieren gebruiken camera's voor het houden van 

toezicht en het beveiligen van panden en goederen. Help de politie met uw 

camerabeelden en doe mee met het project 'Camera in Beeld'. 

 

Om te weten waar particuliere camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij 'zien', 

maakt de politie gebruik van een databank, genaamd 'Camera in Beeld'. In 

deze databank worden de locaties van de camera’s en andere belangrijke 

gegevens vastgelegd zodat de Politie bij incidenten en meldingen heel snel kan 

zien waar er camera’s aanwezig zijn en of er mogelijk relevant beeldmateriaal 

is op te vragen. 

 

Meer informatie over de databank 'Camera in Beeld' is te vinden op de website 

van de politie, www.politie.nl/themas. 

 

U kunt zich op deze website tevens aanmelden. 

Help ons mee om de daadkracht te versterken! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Haaften  

Projectleider Camera in Beeld Oost Brabant 

 

T (0900) 8844  

M 06-30 63 58 90 

Facturen sneller betaald krijgen, 5 tips 

[MKB-Nederland] 

Lang openstaande facturen zijn voor een mkb-ondernemer een grote bron van 

ergernis. Het initiatief Betaalme.nu, dat zich richt op het verkorten van de 

betaaltermijnen van grote bedrijven, geeft 5 tips die een ondernemer helpen 

het betaalproces te versnellen. 

 

Lees hier verder 

  

http://www.optimisd.nl/Ondernemersloket/SOLO+Bijstand+voor+zelfstandigen/
http://www.politie.nl/themas
https://www.mkb.nl/weekbulletin/vijf-stappen-om-sneller-facturen-betaald-te-krijgen


 

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

E  h.van.oort@vanoort.nl    T  0412-457400   

 

  

http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl


 

 

 


