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Uitnodiging prioriteren acties bedrijventerreinenvisie Best

Beste ondernemer, beste vastgoedeigenaar,
We zijn aan de slag met het opstellen van een breed gedragen visie voor de Bestse bedrijventerreinen. Wij
nodigen u graag uit voor een ontbijt- of lunchsessie om de visie aan te scherpen en acties te prioriteren.
Bedrijventerreinenvisie: samen werken aan de toekomst
Gemeente Best werkt, samen met u, aan een actuele bedrijventerreinenvisie. De visie inclusief actieplan
heeft als doel vitale en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Best. Aantrekkelijke, veilige en duurzame
bedrijventerreinen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Tijdens de ontbijtsessie op 25 november hebben we al veel informatie gedeeld en opgehaald. Daarnaast kon
u een digitale vragenlijst (enquête) invullen. Zo hebben we meer inzicht gekregen in de toekomstige
behoeftes en wensen op pand- en kavelniveau. De input van de eerste bijeenkomst en de vragenlijst hebben
we gebruikt voor het opstellen van een concept bedrijventerreinenvisie.
Commitment en prioritering
De (tweede) sessie staat in het teken van (1) presenteren concept bedrijventerreinenvisie en (2) samen met
u prioritering aanbrengen in het actieplan. Denk aan kosten, fasering (quick-wins, korte termijn, middellange
termijn, continu) en een taakverdeling. Het gaat daarbij over de volgende thema’s:
(1) basis op orde: bereikbaar, schoon, heel en veilig,
(2) circulariteit en duurzaamheid,
(3) profilering Bestse bedrijventerreinen,
(4) personeel en huisvesting en
(5) voldoende en de juiste ruimte voor bedrijven.
Waarom is het belangrijk dat u erbij bent?
• U werkt samen met de gemeente aan bedrijventerreinen met toekomstperspectief en brengt prioritering
aan in het actieplan. We vragen commitment om thema’s actief op te pakken.
• U raakt in gesprek met collega-ondernemers, bedrijfsruimte-experts en de gemeente Best. U werkt dus
tegelijkertijd aan uw netwerk en nieuwe contacten.
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Bijeenkomst per bedrijventerrein
In overleg met het OCB (Ondernemers Collectief Best) bleek dat er behoefte is om één bijeenkomst per
bedrijventerrein te organiseren.
De volgende bijeenkomsten zijn gepland:
Maandag 7 september
12.00 – 14.00 uur (lunchsessie), Quatre Bras, Nieuwstraat 79
- Breeven
Donderdag 10 september 11.00 – 13.00 uur (lunchsessie), Quatre Bras, Nieuwstraat 79
- ‘t Zand
Maandag 28 september
08.00 – 10.00 uur (ontbijtsessie), Quatre Bras, Nieuwstraat 79
- Heide
Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar economie@gembest.nl. Geef in deze e-mail aan voor welke
datum/datums u zich aanmeldt. En verder:
• Naam van uw organisatie
• Uw eigen naam
• Bent u ondernemer of pandeigenaar?
• Op welk bedrijventerrein(en) is uw bedrijf gevestigd? Of bezit u vastgoed?
Vragen
Heeft u nog vragen over de bedrijventerreinenvisie of de bijeenkomst? Stel ze gerust via
economie@gembest.nl. Liever telefonisch contact? Dan kan dat via Denise van Denderen,
bedrijvencontactfunctionaris (0499-360973).
Voor meer informatie kijkt u op onze website https://www.gemeentebest.nl/bedrijventerreinen
Graag tot ziens in september!
Met vriendelijke groet,

S. (Stan) van der Heijden
Wethouder Economie en Arbeidsmarkt
Voor deze,
Waarnemer Ria van der Hamsvoord
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