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Beste ondernemers,

De afgelopen periode zijn we meerdere keren bij elkaar geweest om input op te halen voor de bedrijventerreinenvisie. Tijdens 
deze bijeenkomsten gaven de aanwezigen ook aan dat er behoefte is aan het delen van nieuws en informatie over onze bedrijven- 
terreinen. Hieronder informeren wij jullie over de huidige stand van zaken. 

Nieuwsbrief
Eén keer per kwartaal maken we een nieuwsbrief. Het belangrijkste nieuws en actualiteiten worden hierin samengevat. We vragen 
input aan het OCB (Ondernemers Collectief Best) en aan jullie. Kortom; een nieuwsbrief vóór en dóór ondernemers!

Tijdens het opstellen van de bedrijventerreinenvisie gaven ondernemers aan dat de aanpak van het onderwerp veiligheid een 
hoge prioriteit nodig heeft. Daarom geven we op donderdag 15 juli aanstaande van 16.00 - 17.30 uur bij Foltex (Zandstraat 28) 
officieel het startschot voor het KVO-B traject (Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen) voor bedrijventerrein ’t Zand. 
Ondernemers van ’t Zand krijgen een toelichting op het traject en kunnen kennismaken met de betrokken partijen: OCB, gemeen-
te, politie, brandweer en CCV.  Deze bijeenkomst wordt door de gemeente georganiseerd in samenwerking met het Ondernemers 
Collectief Best (OCB). De deelname en betrokkenheid van ondernemers is onmisbaar om het KVO-B traject te laten slagen. Wij 
hopen dan ook veel ondernemers van ’t Zand te mogen verwelkomen bij de startbijeenkomst. 
Op de bedrijventerreinen Breeven en Heide starten we het KVO-B traject nadat dit traject op bedrijventerrein ’t Zand is doorlopen. 

Sinds eind vorig jaar hebben enkele bedrijven op ’t Zand onder de vlag van het OCB de krachten gebundeld om een privaatinitiatief 
op te zetten voor beveiliging en cameratoezicht op het bedrijventerrein. Het idee achter dit initiatief is om via een onafhankelijke 
stichting de bestaande camera’s op een digitaal platform te koppelen, de blinde vlekken in kaart te brengen en het netwerk te 
sluiten door het hangen van camera’s bij ondernemers en op cruciale punten op het bedrijventerrein. De werkgroep zal tijdens 
de bijeenkomst een toelichting geven op het plan en informatie verstrekken op welke manier ondernemers kunnen deelnemen. 

Update over verschillende (weg)werkzaamheden
Graag vertellen we u over de stand van zaken van verschillende werkzaamheden die binnen onze gemeente in uitvoering of 
voorbereiding zijn. 
In uitvoering: Reconstructie De Maas en De Dieze
De Maas en De Dieze zijn voorzien van een nieuwe laag asfalt. Ook de markeringen zijn aangebracht. De komende weken worden 
de laatste puntjes afgewerkt en ronden we de werkzaamheden aan het wegdek af. In het najaar wordt er nieuwe beplanting 
aangebracht. Dit leidt niet tot grote hinder. 
In voorbereiding: Fietspaden De Maas en De Dieze
We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om aan De Maas en De Dieze aan één kant van de weg een 2-richtingen fietspad 
te maken voorzien van rood asfalt. Nu zijn de beide fietspaden nog voorzien van tegels. De ruimte die vrijkomt, kunnen we ‘ver-
groenen’ via beplanting. 
In uitvoering: Herinrichting Zandstraat, Binnenweg en Fabrieksweg
Sinds april voeren we grootschalige werkzaamheden uit die gericht zijn op het toekomstbestendig maken van het bedrijventer-
rein. Zo heeft groen meer ruimte gekregen. Hierdoor neemt de hittestress af en kan het hemelwater beter afgevoerd worden. 
Verder maken we ook goede parkeervoorzieningen waarbij we vrachtauto’s niet vergeten. De werkzaamheden ronden we voor 
de bouwvak af. 

Start thema ‘schoon, heel en veilig’

OCB-werkgroep (camera)beveiliging bedrijventerrein ’t Zand

Projecten in uitvoering



De informatiebijeenkomst over huisvesting van arbeidsmigranten in het LH hotel aan de Maas 2 is op 19 april jl. geweest. Vanuit 
deze bijeenkomst is nuttige informatie verkregen die gebruikt wordt bij het opstellen van de overeenkomst met Kafra Housing.  
Op dit moment wordt gewerkt aan de concept-inhoud van deze overeenkomst. 

Best werkt aan een hoogwaardige fietsstructuur met veilige, aantrekkelijke en comfortabele fietsroutes. Een voorbeeld daarvan 
is de Slowlane. Deze route ligt langs het Beatrixkanaal, Wilhelminakanaal en Aquabest. Op dit moment onderzoeken we samen 
met andere gemeenten de mogelijkheden van zo’n fietsroute tussen Den Bosch en Eindhoven (F2). In Best loopt deze dan via de 
Liempdseweg, Hokkelstraat, Wilg, Bosseweg, Eindhovenseweg en Eindhovenseweg-Zuid. In september organiseren we hierover 
een informatiebijeenkomst. 
Stimuleren gebruik fiets
Het wordt steeds drukker in onze regio. We verwachten de komende jaren meer inwoners en meer werkgelegenheid. Dit zorgt 
voor een toename van het aantal verkeersbewegingen, waaronder het autoverkeer. Het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen 
is nodig om te voorkomen dat we straks allemaal stil staan. Daarom willen we het gebruik van de fiets als één van de duurzame 
manieren van vervoer stimuleren. Het is dan belangrijk dat er goede regionale fietsverbindingen zijn. Zo dragen we ook bij aan 
de bereikbaarheid van Best en de regio. 
Informatiebijeenkomst 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 21 september. We praten u dan graag bij over het onderzoek naar de F2. Waar is 
de fietsroute gepland? Hoe verwachten we dat deze eruit komt te zien? Wat is de meerwaarde van zo’n hoogwaardige fietsroute? 
Vanzelfsprekend is er tijdens de bijeenkomst ook gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Komt u ook?
U kunt zich voor deze informatiebijeenkomst aanmelden. Dan kan via onze website: www.gemeentebest.nl. In het nieuwsbericht 
over deze bijeenkomst zit een digitaal aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 29 augustus. Vanzelfsprekend zijn we voor de orga-
nisatie van de bijeenkomst afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. We hopen dat we elkaar dan fysiek 
kunnen ontmoeten, maar eind augustus bekijken we wat mogelijk is. Om die reden krijgt u - na aanmelding - begin september 
meer informatie over de bijeenkomst, zoals fysiek/online, locatie en tijdstip.
Vragen?
Meer informatie over de F2 leest u op: www.sjees.nl. Heeft u daarna nog vragen, neemt u dan contact met Sandra Brouwers.  
U kunt haar bereiken via: s.brouwers@gembest.nl of telefoonnummer: 14 0499. 

LH hotel omgevingsdialoog

Informatiebijeenkomst Fietsroute F2

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Onder- 
nemer (TOZO)
Het indienen van een aanvraag voor TONK en TOZO is verlengd tot 1 oktober 2021. 
Meer informatie over deze regelingen en de voorwaarden zijn te vinden  op www.gemeentebest.nl 

Input, vragen of opmerkingen
Een bijdrage aan of een vraag over de inhoud van deze nieuwsbrief? Stuur hiervoor een emailbericht aan economie@gembest.nl 
Kennen jullie nog ondernemers op de bedrijventerreinen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen maar nog niet in ons email-
bestand staan? Stuur dit bericht dan gerust door. Geïnteresseerden in de nieuwsbrief kunnen hun gegevens doorsturen aan 
economie@gembest.nl.

TONK en TOZO


