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We willen op verschillende loca es mogelijkheden creëren om tegemoet te komen aan de
ontwikkelbehoe e aan bedrijventerreinen. In deze nieuwsbrief informeren we u over de
laatste stand van zaken.

Loca eonderzoek naar bedrijventerrein voor bedrijven
in milieucategorie 3.1 en 3.2

Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het ontwikkelen van bedrijventerrein
Slibbroek-Noord voor bedrijven met milieucategorie 1 en 2. Om ook voor bedrijven in
milieucategorie 3.1 en 3.2 een loca e te vinden, start er een nieuw loca eonderzoek.
Advies- en ingenieursbureau Antea Group is gestart met een loca eonderzoek naar drie
hectare bedrijventerrein. Dit onderzoek moet een advies opleveren over twee kansrijke locaes. Daarnaast levert Antea een concreet plan op voor herstructurering van bedrijventerrein
Bukkum. Uit deze drie poten ële loca es wordt de ontwikkelloca e gekozen.
Klankbordgroep met ondernemers
Een klankbordgroep met een afvaardiging van ondernemersvereniging ‘Ondernemend Hilvarenbeek’ zorgt voor input vanuit de kant van de ondernemers jdens het onderzoek.
Deze klankbordgroep is - samen met de ambtelijke projectgroep - betrokken bij het opstellen
van toetsingscriteria en gee een reac e op de (tussen)resultaten.
Planning
Het onderzoek wordt medio november afgerond met een presenta e aan de gemeenteraad.
In december neemt de raad een besluit over het voorstel.

Ontwikkeling bedrijventerrein
Slibbroek-Noord

Op dit moment wordt een eerste schets
gemaakt van de beoogde indeling van
bedrijventerrein Slibbroek-Noord. Het gaat
om bedrijven met milieucategorie 1 en 2.
We nemen hierin de op malisa e van de
verbindingswegen naar het bedrijventerrein direct mee en houden rekening met de
omgeving. Zodra de contouren rondom de
indeling helder zijn gaan we in gesprek met
de omgeving. We verwachten eind 2020 met
het bestemmingsplan te kunnen starten.

Accountmanager bedrijven
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws over
coronamaatregelen voor
ondernemers?
Kijk dan op
www.hilvarenbeek.nl/
corona-ondernemers

Ontwikkeling bedrijventerrein
Ambrosiusweg

In september 2020 leggen wij een
voorstel voor besluitvorming neer bij
de gemeenteraad over de verplaatsing
van bedrijven Reyrink en Roozen van
Hoppe naar een nog te ontwikkelen
bedrijventerrein aan de Ambrosiusweg.
Het beoogde bedrijventerrein wordt
met de voormalige loca e ‘Verhoeven’
uitgebreid met twee hectare tot in totaal
14 hectare. Voorwaarde hierin is dat
de ac viteiten op deze loca e aan de
Ambrosiusweg voldoen aan het concept
‘circulair’.

Hee u een vraag voor de accountmanager bedrijven?
Loopt u tegen problemen aan waarbij de gemeente u
mogelijk van dienst kan zijn? Neem dan contact op met
Jeske van Dommelen. Dit kan per e-mail, telefonisch of
door een afspraak met haar te maken.
j.v.dommelen@hilvarenbeek.nl
(013) 505 82 81

