
 

 

NIEUWSBRIEF 

09-10-2017 
  

Beste Hans, 

 

Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:  

 Vooraankondiging ledenvergadering 30 oktober 

 Bernhezer Business Event op 4 november 

 Bedrijventerrein Heesch-West stap dichterbij met masterplan 

 Nieuw lid: Becoss 

 Nieuw lid: Bies 

 Nieuw lid: Tomcars 

 Nieuw lid: Trendzz 

 

De ondernemersvereniging blijft groeien. In de volgende nieuwsbrief nog meer 

nieuwe leden! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Vooraankondiging ledenvergadering 30 oktober 

Op maandagavond 30 oktober staat een ledenvergadering gepland. Reserveer 

deze datum alvast in uw agenda.  

 

Locatie: Restaurant De Waard 

 

Meer info volgt binnenkort. 

Bernhezer Business Event op 4 november 

Op zaterdag 4 november vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2017 

plaats.  

Het wordt een enerverende avond voor en door ondernemers. Een avond van 

ontspanning, ontmoeten en inspiratie met als centraal programmaonderdeel 

aandacht voor de verkiezing en bekendmaking van de Bernhezer 

Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) 2017.  

 



 

 

De genomineerden voor BOP zijn: 

- Eric van Oss van Greenmax uit Heeswijk-Dinther 

- Patrick Bevers en Mario van Dijk van Bevers Installatietechniek uit Nistelrode 

- Mariëlle en Janita Hurkmans van Hurkmans Autobedrijven uit Heeswijk-

Dinther 

 

Genomineerd voor de JOP zijn: 

- Gerby Maas en Jan Hulsman van Valor Material Handling uit Heesch 

- Mark Verstegen en Rob de Backer van VeBa Elektro uit Loosbroek 

- Mike van der Walle van Shake 'M Cocktails uit Nistelrode 

 

Gastheer dit jaar is Van Tilburg Mode & Sport en het thema is Diner Artistiek 

 

Voor meer info zie www.bernhezerbusinessevent.nl.  

(Op dit moment zijn er geen kaarten meer beschikbaar. Het kan zijn dat er nog 

kaarten beschikbaar komen als bestellingen niet worden afgerond.) 

Bedrijventerrein Heesch-West stap dichterbij met masterplan 

Met het ‘Masterplan bedrijventerrein Heesch West’ hebben de gemeenten 

Bernheze, ’s Hertogenbosch en Oss samen met de provincie Noord-Brabant hun 

akkoord gegeven op de ontwikkelrichting van het bedrijventerrein Heesch West. 

 

Het Masterplan Bedrijventerrein Heesch West bevat een uitgebreide studie 

naar de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein. Hieruit blijkt dat er in 

Noordoost-Brabant behoefte is aan (zeer)grote bedrijfskavels. Het gaat dan om 

kavels van meer dan 10 hectare en, in de toekomst, ook kavels tussen 5 en 10 

hectare. Er zijn onvoldoende kavels van deze grootte in de regio.  

 

Als voorbereiding op de MER -en bestemmingsplanprocedure publiceert de 

Gemeenschappelijke Regeling Heesch West, het samenwerkingsverband van de 

drie gemeenten, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau(NRD). Met deze 

notitie wordt advies gevraagd aan professionals. Met de inbreng van deze 

professionals hebben de gemeenten straks goed in beeld waar ze op moeten 

letten in de MER- en bestemmingsplanprocedure. Ook de omgeving kan 

reageren op de NRD. In oktober zal een extern bureau opdracht krijgen om het 

MER en het bestemmingsplan op te stellen. Naar verwachting start de MER- en 

bestemmingsplanprocedure in het eerste kwartaal van 2018.  

 

De NRD ligt met ingang van woensdag 27 september 2017 voor een periode 

van zes weken ter inzage. Hierop kan worden gereageerd. 

 

Voor de volledig info zie deze pagina van de gemeente Bernheze. 

 

 

 

http://www.bernhezerbusinessevent.nl/
https://www.bernheze.org/nieuws/2017/09/28/bedrijventerrein-heesch-west-stap-dichterbij-met-masterplan


 

Nieuw lid: Becoss 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

 

Becoss bestaat uit de compagnons Paul Peters en Edgard Kosman: 

 

"Wij zijn intermediair op het gebied van arbeidsbemiddeling.  

 

Je kunt bij ons terecht voor Werving & Selectie, Detachering en Payrolling.  

Wij zijn onderscheidend en innovatief door de manier van werven zoals 

bijvoorbeeld via Social Recruitment. 

 

Kwaliteit en service zijn onze dragers." 

 

Adres: Cereslaan 34, Heesch 

Nieuw lid: Bies 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

 

Onderneemster Sanne van der Biezen: 

 

"Op zoek naar gordijnen of zonwering? Met meer dan vijftien jaar ervaring in de 

woonbranche biedt Bies je betaalbare producten én uitstekend advies. Of het 

nu gaat om maatvoering, kleur of het soort stof, bij Bies vindt je wat je hebben 

moet voor een betaalbare prijs. 

 

Naast gordijnen en zonwering kan je bij Bies stoffen en accessoires vinden om 

zelf creatief te zijn!" 

 

Adres: Stationsplein 2F, Heesch 

 

 

 

https://becoss.nl/
https://becoss.nl/
http://www.biesheesch.nl/
http://www.biesheesch.nl/


 

Nieuw lid: Tomcars 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Ondernemer Tom de Bruyckere: 

 

"Autobedrijf Tomcars is gericht op de verkoop van met name jonge gebruikte 

auto’s. 

 

Bij ons geen grote showroom en verkoper in pak maar wel een eerlijke en 

betrouwbare occasion. 

 

Klantvriendelijkheid, afspraken nakomen en een goede service vinden wij 

belangrijke punten." 

 

Adres: Nieuwe Erven 1, Heesch 

Nieuw lid: Trendzz 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

De dames van Trendzz: 

 

"Bij Trendzz kun je terecht voor een outfit voor iedere gelegenheid. Naast 

kleding worden er ook allerlei accessoires zoals schoenen, riemen, 

portemonnees  en tassen verkocht. 

 

Bij Trendzz wordt goed voor de klanten gezorgd. Ook een kopje koffie of thee 

staat altijd voor je klaar." 

 

Adres: 't Dorp 68a, Heesch 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

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

 

  

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


 

 

 


