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Egbert Buiter
wethouder economische zaken

Beste ondernemer,
December is traditiegetrouw een maand waarin
nog werkzaamheden moeten worden afgemaakt
en waarin teruggeblikt wordt op het afgelopen
jaar. Voor het eerste geldt dat het gewoon weer
januari wordt en ik me ook dan weer inzet voor
Valkenswaard. Om eens per jaar enige afstand te
nemen van de dagelijkse praktijk en terug te
blikken is daarentegen zeker zinvol.

Herontwikkeling
Leenderweg: afgebrand
pand maakt plaats voor
nieuwbouw
In december is begonnen aan de sloop van de voormalige drukkerij Offset aan
de Leenderweg. Het pand wordt in totaliteit gesloopt ten behoeve van
nieuwbouw.
Zo wordt ruimte gemaakt voor een compleet nieuw gebouw van Van den Borne.
Dit bedrijf is nu nog gevestigd aan de Dragonder maar groeit uit haar voegen.
Daarom is uitgekeken naar een nieuwe locatie. Die is nu gevonden aan de Haak
op industrieterrein De Schaapsloop aan de Leenderweg / J.F. Kennedylaan.
De bouw van het nieuwe pand begint begin 2017. De oplevering van staat
gepland voor najaar 2017.

Mooie ontwikkeling
Wethouder Buiter van economische zaken: “Ik ben uitermate tevreden met deze
ontwikkeling waarmee tegelijkertijd een einde wordt gemaakt aan de irritante
aanblik van een afgebrand en half ingestort gebouw. Een mooi pand bij de
ingang van het bedrijventerrein en toegangsweg naar Valkenswaard is toch een
visitekaartje voor de gemeente.”

Lees meer!

Terugkijkend is er in 2017 veel gebeurd. Zo vond ik
het zeer zinvol om met u samen de koers te
bepalen voor het nieuwe economisch beleid 20172020. In 2017 werk ik graag met u samen aan de
uitvoering van dit beleid.
Ik kijk eveneens positief naar de ontwikkelingen op
de Schaapsloop. Zo hebben we in 2016 de basis
gelegd voor de herontwikkeling van leegstaande
locaties die al langere tijd een doorn in het oog
waren.
Dat het glasvezelnetwerk daadwerkelijk
operationeel is, was een belangrijke mijlpaal. Nu op
naar de camerabeveiliging!
De winkelleegstand is helaas niet in een
handomdraai opgelost, maar wel is hard gewerkt
om de uitstraling van het centrum te verbeteren.
Voor de toeristische sector was de uitverkiezing tot
wandelgemeente van 2016 natuurlijk een mooi
resultaat. En de oprichting van Valkenswaard
Marketing is positief en zeer belangrijk voor heel
Valkenswaard.
Rest mij u nog fijne feestdagen te wensen en ik
ontmoet u graag in januari bij de kick-off.
Met hartelijke groet,
Egbert Buiter

Busverbinding
Schaapsloop

Ondernemer
stelt zich voor
Naam bedrijf: Kempen Business Plaza

Overleg tussen de gemeente Valkenswaard, ondernemersvereniging VICV en
Hermes heeft ervoor gezorgd dat er een bushalte Bedrijventerrein Schaapsloop is
gekomen. Deze bushalte bevindt zich aan beide zijden van de Leenderweg, nabij
De Haak. Daar stoppen bussen met rechtstreekse verbindingen naar het centrum
van Valkenswaard, Leende, Maarheeze, Geldrop en Heeze. Vanaf de Markt is
het mogelijk om over te stappen op de bus naar Dommelen en Eindhoven.
Het gaat om een pilotproject van één jaar. Het gebruik zal worden gemeten en
geëvalueerd. Het succes van de pilot ligt daarmee in handen van de bedrijven en
werknemers van de Schaapsloop.
Voor de dienstregeling en actuele reisinformatie:

Lees meer!

Naam ondernemer/directeur:

Peter van Griensven
Website: www.kempenbusinessplaza.nl
Sinds wanneer met bedrijf in Valkenswaard: medio
mei 2016
Waarom voor Valkenswaard gekozen:
Ik heb voor Valkenswaard gekozen, omdat dit
binnen het werkgebied van mijn Plaza, de Kempen,
een van de grotere gemeenten is. Bovendien is hier
een groot aantal ondernemers en
ondernemersclubs gevestigd is met zijn of haar
bedrijf.

Besluitvorming
economisch beleid
Op donderdag 22 december vanaf 20.00 uur is de vergadering van de
gemeenteraad waarin het een besluit neemt over de vaststelling van het
Economisch Beleid 2017-2020. De vergadering is openbaar en ook online te
volgen en terug te kijken via de gemeentelijke website
Kijk terug!

Drive/passie/ambitie:
Mijn ambitie is om vele honderden ondernemers in
de Kempen bij Kempen Business Plaza te betrekken.
En hun te laten profiteren van de mogelijkheden en
activiteiten die wij kunnen bieden.

Lees meer!

Aan- en
afmelden
U kunt zich aan- of
afmelden voor deze
digitale nieuwsbrief of
een ander e-mailadres
doorgeven.
Mail dan naar:
rha@valkenswaard.nl

Weetje
Op 12 januari is de kick-off is voor alle onder
nemende mensen met binding met Valkenswaard.
Lees meer!

