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Samen ondernemen
in Bernheze!

Ondernemen doe je samen. Samen bereik je 
meer. De mogelijkheden om in contact te komen 
met andere bedrijven en personen welke onderne-
men zijn legio. In Heesch is de ondernemersvereniging 
het grootste platform.

De ondernemersvereniging Heesch is hét zakelijk netwerk van 
Heesch. De vereniging behartigt de belangen van ondernemers 
en ondernemingen, creëert een platform om te ontmoeten en orga-
niseert activiteiten voor haar deelnemers.  

De vereniging is aangesloten bij de SOB, de Samenwerkende Onderne-
mersverenigingen binnen de gemeente Bernheze.

Wij denken met deze zaken een flinke meerwaarde te kunnen bieden aan alle ondernemers in Heesch. En willen dit 
ook graag voor de jonge ondernemers en zzp-ers gaan doen, ben of kent u nou een (jonge) Heesche ondernemer die 
nog geen lid is, kom dan gewoon eens vrijblijvend naar een van onze volgende bijeenkomsten. 

Wat doen jullie als ondernemersvereniging nou allemaal? 
Dat is toch wel de meest gestelde vraag aan ons als bestuur van OVH.

We leggen het elke keer netjes uit, maar misschien heeft deze vraag toch wel wat meer aandacht nodig 
dachten wij. Dit is meteen de grootste reden waarom u nu deze eerste uitgave over ondernemend
Heesch aan het lezen bent.

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in 3 hoofdzaken:

1.

2.

3.

Als eerste is dit het behartigen van de ondernemers belangen, richting gemeente en overheden. 
Momenteel zijn we druk bezig met het item bedrijventerreinen, wat erg actueel is door de komst van 
Heesch-west en de Vismeerstraat. 

De tweede activititeit is het samen werken met en voor ondernemers, dit doen we door middel van ge-
zamenlijke inkoop, het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven terreinen en winkelgebieden onderhou-
den, overleg met centrummanagement en regelmatig overleg met het SOB (Samenwerkende Onderne-
mers Bernheze). Daarnaast werken we samen met starterssucces om jonge ondernemers te betrekken 
bij onze vereniging.

Het laatste en leukste punt is het samen komen met de ondernemers, door middel van de halfjaarlijkse 
leden vergaderingen, bedrijfsbezoeken, bbq, uitstapje of zoals afgelopen 6 april de gezellige feestavond 
naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van onze ondernemersvereniging.
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Ondernemen in Bernheze is samen werken aan resultaat. 
Samenwerken met de gemeente die anticipeert en inspeelt op 
uw wensen en eisen. Samenwerken met inwoners die keihard 
werken en trots zijn op hun bedrijven. Samenwerken met andere 
ondernemers in het netwerk van de ondernemersvereniging. 
Samen zorgen we voor resultaat!

Bernheze biedt ruimte voor de vestiging en ontwikkeling van bedrijven. 
Ruimte bieden betekent in onze ogen niet alleen fysiek ruimte bieden, 
het gaat ook om een goede dienstverlening; actief met de ondernemer 
meedenken, faciliteren en zaken mogelijk maken. Dat gebeurt in Bernheze.

Wij zijn de overheid, we moeten en willen graag zorgvuldig werken, maar te 
veel regeltjes en te veel papierwerk, daar zit niemand op te wachten. Zeker 
een ondernemer niet. Daarbij kunnen we nog veel van ondernemers leren. 
Ik heb veel bewondering voor hun snelheid en enorme gedrevenheid. Zo 
heb ik ook bewondering voor de actieve ondernemers in de vereniging. Het 
vraagt nogal wat om naast uw onderneming een dergelijke grote en actieve 
vereniging te besturen.

Het bestuur van ondernemersvereniging 
Heesch in gesprek met lokale ondernemers. 
Een open gesprek met diverse ondernemers 
qua branche, waardoor er een interessant en 
overtuigend beeld is geschetst van de factoren en 
speerpunten welke spelen onder de lokale onderne-
mers. In een informele setting bij Pannenkoekenhuis 
Heesch zijn er verschillende onderwerpen aan bod geko-
men waaruit onderstaand artikel is ontstaan. 

De ondernemers welke hebben deelgenomen aan het gesprek zijn:

- Barry Pranger  –  Pannenkoekenhuis Heesch 
- Michel van de Wetering  –  Fietsplezier Heesch
- Gijs Pennings  –  Pennings sloopwerken
- Anita Leeijen  –  Zwanenberg advies

Samen ondernemen
in Bernheze

Ondernemen in
aangenaam Heesch

Marieke Moorman
Burgemeester Heesch

De ondernemersvereniging is het officiële aanspreekpunt voor de gemeente. Een voordeel voor ons, het lukt ons immers 
niet om iedereen individueel te spreken. Die input qua ontwikkelingen, knelpunten en wensen is erg belangrijk. Beleid 
maak je niet vanachter je bureau en de ondernemers zijn de ervaringsdeskundigen. De samenwerking verloopt heel fijn: 
laagdrempelig (we weten elkaar goed te vinden), constructief, open en eerlijk.

Gefeliciteerd! Al 25 jaar is de ondernemersvereniging Heesch hét zakelijk netwerk van Heesch. Dat belooft nog wat voor 
de toekomst!

Foto’s van het 25 jarig jubileum bij ’t Tunneke.  Ook te zien op onze website.

BBQ/Zomerborrel
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Barry Pranger is vanuit Valkenswaard verhuisd naar Heesch. Binnen een maand hebben Barry en Mo-
nique de beslissing genomen om een bedrijf in Heesch te starten. Een horeca onderneming. Waarom 
horeca? Simpel zegt Barry; ik heb altijd gewerkt in de horeca. Ook bij een pannenkoekenhuis bij Cen-
terparcs. In eerste instantie was het de bedoeling om na 5 jaar weer terug te verhuizen naar Valkenswaard. 
Door de jaren heen hebben Barry en Monique zich steeds beter en verder geprofileerd in Heesch en omgeving. 
Door het gezinsleven, de ondernemersdrift en ‘’ons’’ mooie dorp is later de beslissing genomen om permanent in 
Heesch te blijven. 

Michel van de Wetering is sinds januari 2008 zelfstandig ondernemer. Geboren en getogen in Heesch als 14 jarige jongen 
gaan werken bij Cees Ruys waar hij het vak heeft geleerd en zo spreekwoordelijk besmet is met het fietsenvirus. Later is 
Michel vertegenwoordiger geworden bij fietswereld Haren en later filiaalleider bij de Harendse Smid. Via enkele omwegen is 
Michel aldus in 2008 zelfstandig ondernemer geworden. Inmiddels is de huidige onderneming, fietsplezier Heesch, niet meer 
weg te denken uit het Heesche centrum. Na de zomervakantie verhuizen Michel en zijn collega’s naar ‘t Dorp. Dit is de derde 
verhuizing sinds 2008. Groot worden door klein te blijven is dan ook de quote welke bij Michel op het lijf geschreven staat. 

Gijs Pennings komt oorspronkelijk uit Rosmalen en is al vanaf 1999 ondernemer. Gijs vind het vooral een groot voordeel om 
vanuit Heesch te ondernemen, de toegankelijkheid van de industriesector en de kleinschalige industrie in Heesch en omge-
ving. Gijs woont ook al geruime tijd in Heesch. De drijfveer om te ondernemen is voor Gijs het opbouwen van de eigen organi-
satie. Ergens aan beginnen en resultaat behalen; aldus Gijs.  

Anita Leeijen woont en werkt in Heesch bij Zwanenberg advies. Anita is 12 jaar geleden begonnen met werken bij Zwanen-
berg advies toen het bedrijf nog gevestigd was aan de Middelste Groes. In juli dit jaar is Zwanenberg advies al 10 jaar geves-
tigd aan ’t Dorp in Heesch. Met meerdere vestegingen is het hoofdkantoor van Zwanenberg advies gevestigd in Heesch. De 
diversiteit en de hechte ondernemerscultuur is wat Anita aanspreekt aan ondernemen in Heesch. Zwanenberg advies heeft 
een tweede bedrijf opgestart, genaamd Dorstlessers. Vanwege de organisatie Zwanenberg advies, waarbij de nadruk vooral 
ligt op de belastingaangifte en de salarisadministratie; hebben Mark Boelens en Marinus van Dorst het landelijk opererend 
horeca-adviesbureau Dorstlessers opgezet. 
 
Wil je het volledige interview lezen en erachter komen wat deze ondernemers graag veranderd willen zien binnen 
ondernemend Heesch? Lees het volledige interview op onze website.  

Heb jij ideeën of opmerkingen over of voor ondernemend Heesch? Bezoek de website en laat een reactie achter. 

“Waarom ben je ondernemer in Heesch geworden?”

“Samen ondernemen in aangenaam Heesch”

Ledenvergadering
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