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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Gemeente gevraagd om tegemoetkoming in lokale lasten
Rectificatie brief van OVH naar alle leden dd 08-05-2020
Nieuw lid: één hypotheken
Brandweer Brabant Noord - Nieuwsbrief brand door opladers
Design Thinking in crisistijd: zo doe je dat!
Nieuw platform NLWerktDoor brengt vraag en aanbod samen
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Gemeente gevraagd om tegemoetkoming in lokale lasten
De SOB (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze) heeft een brief
gestuurd aan het college van B&W en de voltallige gemeenteraad met het verzoek om
nu met de huidige coronacrisis bij een tweetal belastingen de ondernemers tegemoet
te komen. De gemeente heeft weliswaar de betalingstermijnen van facturen en
belastingen ten gunste van bedrijven aangepast, maar op langere termijn is dat voor
veel bedrijven onvoldoende.
1. OZB-niet woningen
De SOB pleit voor een tegemoetkoming in de OZB-lasten van 2020 en een lagere OZB
voor bedrijven in de komende jaren.
In vergelijking met andere gemeenten betalen bedrijven in Bernheze ook relatief veel
OZB: Bernheze staat op de 9e plaats van de 62 gemeenten in Noord-Brabant met de
hoogte van de OZB voor niet-woningen. Inclusief rioolheffing stijgt Bernheze zelfs naar
de 6e plaats.
Daarnaast scoort Bernheze bedroevend laag bij het laatste onderzoek "MKBvriendelijkste gemeente": op plaats 53 van de 61 gemeenten in Noord-Brabant. De
relatief hoge lasten worden dus zeker niet gecorrigeerd door een goede
dienstverlening: de prijs-kwaliteitsverhouding voor bedrijven in Bernheze klopt niet.
2. "Terrasbelasting"
De SOB wil dat de gemeente Bernheze in 2020 geen huur in rekening brengt voor
gebruik van gemeentegrond voor een terras en reeds ontvangen huur restitueert.
Veel horecaondernemers hebben al een rekening ontvangen voor gebruik van
gemeentegrond voor een terras. Door de crisis hebben zij tot op heden daar geen
gebruik van kunnen maken. Als ze er binnenkort wel gebruik van kunnen maken zal
door de 1,5 meter maatregel de omzet bij lange na niet op het niveau zijn van voor de
coronacrises.

Rectificatie brief van OVH naar alle leden dd 08-05-2020
Eind vorige week is door het bestuur van de OVH een brief verstuurd naar alle leden
ivm de situatie door het coronavirus.
Deze brief bevat een foutje: er staat dat de Heesche Bingoshow is georganiseerd door
Verenigd Horeca Heesch.
Dit klopt niet, het idee is gekomen van Maarten Verhey van GIG creative film
production, gevestigd te Breda. Maarten is een inwoner van Heesch en hij heeft de
horeca hierover benaderd. Na een aantal gesprekken zijn er vrijwilligers gezocht voor
de organisatie en presentatie. De opbrengst is bestemd voor de door de coronacrisis
getroffen horecabedrijven in Heesch, van klein tot groot, en van bekend tot
onbekender. Alle horecabedrijven zijn dus ook benaderd om mee te doen!

Nieuw lid: één hypotheken
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Pieter de Vries:
"Wij zijn specialisten in hypothecaire financieringen en alles wat daarbij komt kijken.
Wij adviseren o.a. bij aankoop, verbouw of verduurzaming van een woning. Maar ook
als u een woning wilt kopen en deze wenst te verhuren. Bij één hypotheken vergelijken
we hypotheekaanbieders en geven we voor elke situatie een passend en onafhankelijk
advies.
Wij zijn een ervaren team met drie personen. Met alle kennis onder één dak geven wij
met een vaste adviseur, een onafhankelijk advies."
Adres: Geurdenhof 85, Oss

Brandweer Brabant Noord - Nieuwsbrief brand door opladers
Brandweer Brabant-Noord heeft een nieuwsbrief uitgebracht met informatie over brand
door opladers zoals telefoonopladers of oplaadstations voor heftrucks en dergelijke. In
deze nieuwsbrief staan ook tips wat wel kan en wat niet verstandig is.
Download hier de nieuwsbrief
De brandweer is ook betrokken bij 38 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) trajecten in
de regio. In een KVO-traject werken ze samen met ondernemers, politie en gemeenten
aan veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen. Dit op basis van een duurzame en
structurele samenwerking.
Periodiek brengt de Brandweer Brabant-Noord een nieuwsbrief uit om ondernemers op
de hoogte te brengen van ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid.

Design Thinking in crisistijd: zo doe je dat!
Sommige situaties zijn zo nieuw en zo complex, dat ze vragen om een radicaal andere
aanpak. Het coronavirus – en dan met name de gevolgen ervan – zorgen voor zo’n
nieuwe, complexe situatie. Ook voor werkgevers vraagt dit om een knap staaltje
omdenken. Want hoe gaat u om met de nieuwe anderhalvemeter samenleving? De
Design Thinking methode kan u daarbij helpen. Hoe? In dit artikel geven we vijf tips!
[bericht van WSP NoordoostBrabant]

Vijf tips voor Design Thinking in crisistijd

Nieuw platform NLWerktDoor brengt vraag en aanbod samen
De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt op z’n kop gezet. Waar in de ene branche een
overschot is aan personeel, is er in de andere branche een groot tekort. Om vraag en
aanbod op het gebied van personeel, diensten en materieel met elkaar te verbinden,
is NLWerktDoor in het leven geroepen.
Hier meer info via WSP NoordOostBrabant

Ondernemersvereniging Heesch
Secretariaat: Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch
E: info@ondernemersverenigingheesch.nl
T: 0412 45 92 45

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ondernemersverenigingheesch.nl toe aan uw adresboek.

