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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 bedrijventerreinen. Hieronder informeren wij jullie over 

de huidige stand van zaken.  

 

Nieuwsbrief 

Eén keer per kwartaal maken we een nieuwsbrief. Met de vormgeving zijn we nog bezig. 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! 

 

Bedrijventerreinenvisie en actieplan 

Maandag 15 maart jl. heeft de gemeenteraad de bedrijventerreinenvisie goedgekeurd. Deze visie draagt 

bij aan het verbeteren van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen. Met de 

thema’s en het bijbehorende actieplan zoals in de visie beschreven wordt een start gemaakt. De eerste 

acties waarmee we aan de slag gaan zijn veiligheid en vergroening. Hiermee is een bedrag van € 25.000 

voor een projectleider Veiligheid en een bedrag van € 20.000 voor een groenontwikkelingsplan 

bedrijventerreinen vrijgegeven. Voor de definitieve versie en bijbehorend actieplan verwijzen wij jullie 

naar de stukken van de raadsvergadering van 15 maart jl. via https://best.notubiz.nl/  

 

Samen werken aan veilige bedrijventerreinen in Best 

Ook op onze bedrijventerreinen vindt criminaliteit plaats. Bedrijven moeten geen last ondervinden van 

ongewenste risico’s van allerlei criminele activiteiten. Wij willen de veiligheid op bedrijventerrein graag 

verbeteren. Maar wij kunnen dat als overheid niet alleen, daarvoor hebben wij de hulp van onze 

ondernemers hard nodig. Dus hoe kunnen we gezamenlijk de veiligheid verbeteren op onze 

bedrijventerreinen? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat de inbreng van ondernemers geborgd blijft en 

we samen blijven werken aan verbetering? 

 

Wat gaan wij doen 

Wij starten met het benaderen van bedrijven om hierin mee te denken. Wij willen, om de veiligheid voor 

langere termijn aan te pakken, een KVO-B traject opzetten (Keurmerk veilig ondernemen 

bedrijventerrein). In dit proces is ruimte om elk veiligheidsprobleem aan te kaarten, te inventariseren, te 

prioriteren en vervolgens gezamenlijk aan te pakken. We kunnen niet alles tegelijk dus gaan we een 

fasering aanbrengen in deze KVO-B trajecten. We starten met ’t Zand, vervolgens Breeven en daarna 

Heide.  

 

Oproep 

Hiermee roepen wij je op om mee te denken hoe we de veiligheid aanpakken! Aanmelden kan via 

economie@gembest.nl. Met een aantal ondernemers van bedrijventerrein ’t Zand hebben we al 

gesprekken gevoerd. Maar we zoeken nog meer ondernemers die met ons willen meedenken om de 

veiligheid te verbeteren. Het aantal ondernemers is nu nog te klein om collectieve afspraken te maken 

over verbeteringen.  

 

Extra handhaving 

De gemeente voert meer controles op de bedrijventerreinen uit om criminele activiteiten, overlast en 

andere misstanden aan te pakken. Tips of bijzonderheden zijn voor ons heel waardevol. Je kunt deze op 

verschillende manieren bij ons melden: 

• Bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of via email meldmisdaadanoniem.nl 

• Bij de gemeente Best via telefoonnummer 14 0499 (niet anoniem) 

• Bij de gemeente Best via email veiligheid@gembest.nl (niet anoniem) 
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LH hotel omgevingsdialoog 

Op maandag 19 april van 08.30 uur tot 10.30 uur vindt er een digitale bijeenkomst plaats over de 

huisvesting van arbeidsmigranten in het LH hotel aan De Maas 2. De eigenaren van de panden en de 

gevestigde bedrijven op Breeven en Heide krijgen hiervoor een uitnodiging. Daarin staat hoe je je kunt 

aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomst.   

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of 

maar gedeeltelijk uitoefenen. Zij hebben daarom mogelijk moeite met het betalen van hun woonkosten. 

Het gaat dan naast de huur of de maandelijkse kosten voor hypotheek ook om de kosten van 

elektriciteit, gas en water. De TONK is hiervoor een tijdelijke ondersteuningsregeling (maximaal 1 januari 

tot en met 30 juni 2021). Een aanvraag indienen kan tot 1 augustus 2021.  

Uitgebreide informatie over TONK en de voorwaarden staat op www.gemeentebest.nl/TONK en op 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-

regelingen/tonk.  

 

Projecten in uitvoering 

De herinrichtingswerkzaamheden van de Zandstraat starten op dinsdag 6 april. Inmiddels maakt de firma 

Heijmans met de aanliggende bedrijven nadere (werk-)afspraken. De planning is om het civiele werk 

(asfalt, bestratingen en dergelijke) vóór de bouwvak af te ronden. In het najaar worden aansluitend de 

groenvoorzieningen aangebracht. De reconstructietekening Zandstraat, Binnenweg en Fabrieksweg is als 

bijlage opgenomen. Deze tekening geeft een richting aan maar is geen exacte weergave van de 

toekomstige herinrichting. 

 

Input, vragen of opmerkingen 

Heeft u een bijdrage aan of een vraag over de inhoud van deze nieuwbrief? 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 emailbestand staan? Stuur dit bericht dan gerust door.  

Geïnteresseerden in de nieuwsbrief kunnen hun gegevens doorsturen aan economie@gembest.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Economische zaken 

 


