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Beste ondernemer,

Bushalte Schaapsloop
Sinds eind 2016 heeft bedrijventerrein Schaapsloop aan de Leenderweg als pilot
project een eigen bushalte. Inmiddels blijkt uit de cijfers dat van deze bushalte
voldoende vaak gebruikt gemaakt wordt om deze ook volgend jaar in de dienst
regeling op te nemen.
Klik voor de dienstregeling op de button.

Lees meer!

Camerabeveiliging
Schaapsloop
Voor de veiligheid en het ondernemersklimaat op bedrijventerrein Schaapsloop 1 en
2 vinden gemeente en Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. het belangrijk
dat er camerabeveiliging komt. Daarvoor hebben zij het beveiligingsbedrijf Securitas
geselecteerd. De acquisitie voor deelname loopt en voor de doorgang van het
project is het cruciaal dat er voldoende ondernemers deelnemen. Om ondernemers
te stimuleren mee te doen, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat ondernemers die
vóór 1 november tekenen voor deelname de eerste 12 maanden 50% korting
krijgen.
Ondernemers kunnen
voor vragen of deelname
contact opnemen met
Noortje Vaes:
06-23916368,
noortje.vaes@securitas.nl.

De afgelopen jaren is veel geld geïnvesteerd in
het bedrijventerrein Schaapsloop. Een bedrijven
terrein is echter nooit af. Daarom werken we
samen met ondernemers aan camera
beveiliging. Ook staan we als gemeente positief
tegenover vernieuwende ideeën van onder
nemers om parkmanagement op te zetten.
Dat past uitstekend in mijn visie om samen met
het bedrijfsleven het bedrijventerrein door te
ontwikkelen tot een echt bedrijvenpark.
Daar past in mijn optiek ook een aantrekkelijke
horecagelegenheid in. Het moet dan niet gaan
om horeca zoals we die bijvoorbeeld al in het
centrum hebben. Het moet wel echt onder
scheidend zijn. Dus geen friettent of reguliere
horeca. We willen juiste ruimte bieden aan
horeca die aansluit op de specifieke behoeften
van ondernemers op een bedrijventerrein.
Plannen voor een combinatie met voorzieningen
zoals vergaderruimten, maar ook bijvoorbeeld
kinderopvang zijn zeer welkom.
Kortom als er ondernemers zijn met een goed
plan om de Schaapsloop met horeca een
kwaliteitsimpuls te geven, dan kom ik daar
graag mee in contact. Natuurlijk moet er dan
rekening gehouden worden met de omliggende
bedrijven en regelgeving die de aanwezige
natuur beschermt. Als gemeente willen we
echter vooral met de ondernemer meedenken
om te komen tot een project dat een aanwinst
wordt voor de Schaapsloop.
Met hartelijke groet,
Egbert Buiter

Werkzaamheden
facelift winkelhart
gestart
Het winkelhart van Valkenswaard moet weer aantrekkelijk worden.
In september is gestart met de eerste werkzaamheden aan het
parkeerterrein van het Kerverijplein.
Ook het middenpad aan de oost- en westzijde
van de Corridor en de galerij aan het Richterpad
zijn spoedig aan de beurt. Half oktober worden
de toegangswegen naar en het groen op het
parkeerterrein aan het Carillonplein aangepakt.
Er komen nieuwe bestrating, meer groen en
nieuwe zitgelegenheden. De ontwerpen vindt u
terug op onze website. Zoekterm: Masterplan
Centrum, Projecten in uitvoering. Alle winkels
blijven tijdens de verbouwing goed bereikbaar.
En er wordt in de gaten gehouden dat er telkens
voldoende parkeervakken zijn. Heeft u vragen over het werk? U kunt
op het bouwterrein en tijdens de uren dat de werkzaamheden
plaatsvinden, terecht bij:
Toezichthouder Paul Snoeren van
RA Infra Advies- & Ingenieursbureau,
M: 06 - 10 13 67 77.

Meer weten!

Nieuwe gevel nodig?
U kunt sinds kort bij uw gemeente een tegemoetkoming voor
gevelverbetering voor winkelpanden in het centrum van Valkenswaard
aanvragen. Het is mogelijk om de helft van de benodigde investering
voor een nieuwe gevel in subsidievorm terug te krijgen met een
maximum van E 8.000,- per perceel. Het subsidie-plafond van het
fonds is E 75.000,- voor de jaren 2017 en 2018 en E 50.000,- voor
de jaren 2019 en 2020. Panden die mogelijk gesloopt gaan worden
komen niet in aanmerking voor deze regeling.
Samen werken we aan een aantrekkelijk centrum.
Meer weten!

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
De gemeenteraad neemt op 30 november een besluit over het
mogelijke verruimen van de zon- en feestdagopenstelling van
winkels.
Meer informatie volgt:
Lees meer!

