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MELD U AAN VOOR DE DIGITALE OPVOLGER VAN DEZE NIEUWSBRIEF!



“‘We kijken er naar uit om  
samen met jullie de komende 
jaren weer mooie stappen te 
zetten voor de bedrijvigheid 
in Halderberge!’” 

Thomas Melisse



THOMAS MELISSE, 
WETHOUDER GEMEENTE HALDERBERGE

Vanaf het voorjaar heeft de gemeente 
Halderberge een nieuwe gemeenteraad 
en nieuw college. Vol goede energie 
en met mooie plannen wordt er de 
komende jaren weer hard gewerkt 
om Halderberge, en specifiek het 
ondernemersklimaat en de bedrijven-
terreinen, nog beter en aantrekkelijker 
te maken. Wethouder Thomas Melisse 
heeft het taakveld economiein zijn 
portefeuille, net als de vorige vier jaar.

In het collegewerkprogramma zijn er 
voor de bedrijventerreinen onder andere 
onderstaande acties opgenomen:

• Versterken van de verkeersveilig-
heid op de bedrijventerreinen door 
onder andere alternatieven voor 
 vrachtwagenparken te verkennen 
en de toegang bedrijventerrein 
Bosschendijk aan te pakken (2023).

• Actualiseren actiekaarten bedrijven-
terreinen (2024)

• Verkennen van de mogelijkheden en 
het draagvlak voor het inrichten van 
een Bedrijfsinvesteringszone op de 
bedrijventerreinen (2026)



TEAM ECONOMIE: AFSCHEID JOSÉ 

EN WELKOM MARLEEN EN MANON
 
31 december 2021 is onze zeer gewaardeerde collega José 
Besters met vroegpensioen gegaan. José heeft samen met de 
ondernemers en ondernemersverenigingen mooie resultaten 
bereikt. In 2019 heeft zij de prijs van beste economische ambtenaar 
van Nederland gewonnen. José blijft actief voor Halderberge in 
de regionale samenwerking Waterpoort en in het bestuur van de 
Business Awards Halderberge. 

Op 2 mei 2022 is onze nieuwe collega Marleen de Jonge gestart.  
Ze gaat zich vooral bezig houden als beleidsadviseur account
manager economie. Verder onderhoudt ze de regionale 
samenwerking.

1 juli is Manon Akkermans begonnen bij de gemeente Halderberge. 
Zij gaat zich vooral bezig houden met de marketing van Visit 
Halderberge. Visit Halderberge zet Halderberge op de kaart voor 
toerist en recreant. 

Team economie: v.l.n.r  Annelies de Witte, Mark Banning, Marleen de Jonge en Manon Akkermans



OP WEG NAAR SCHONE, HELE EN 

VEILIGE BEDRIJVENTERREINEN

De Ondernemerskring Halderberge (OKH) helpt ondernemers 
op de lokale bedrijventerreinen (Industrieweg/Ambachtenstraat, 
Bosschendijk, Gorzen/Oudlandsedijk, Hoge Akker, Korenweide 
en Klaverweide) om beter samen te werken. Daarvoor is een vorm 
van parkmanagement nodig. Dat is een samenwerkingsverband 
waarin ondernemers gezamenlijk projecten kunnen aanpakken en 
uitvoeren. De projecten zorgen voor een beter ondernemersklimaat, 
aantrekkelijke bedrijventerreinen en collectieve voordelen.

Het eerste project dat gezamenlijk is opgepakt is het traject Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO). Met het Keurmerk Veilig Ondernemen 
werken ondernemers, politie, brandweer en de gemeente samen 
om de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te maken. Met het 
Keurmerk Veilig Ondernemen kunnen ondernemers 15% korting 
krijgen op hun brandverzekering bij Interpolis. 

Het KVO traject heeft meerdere onderdelen zoals het schouwen, 
een ondernemers enquête en een aantal werkbijeenkomsten.  
Dit alles vraagt om samenwerking met politie, brandweer en 
gemeente. Per bedrijventerrein zijn één of meerdere trekkers actief. 
Er is een grote stap gezet want op 11 oktober 2022 zijn alle vijf 
terreinen gecertificeerd!



INSPIRATIEBIJEENKOMST 

ONDERNEMEN EN SAMENWERKEN 

MET CLOK, REWIN EN KEYNOTE 

SPEAKER MATHIJS BOUMAN

Dinsdag 6 december organiseert de gemeente samen met de 
OKH een inspiratiebijeenkomst voor het gehele bedrijfsleven in 
Halderberge.  Met inspirerende voorbeelden en goede sprekers 
van CLOK, REWIN en als inspirerende Keynotespeaker Mathijs 
Bouman hopen we ondernemers kennis te laten maken met de 
kansen en voordelen van een betere samenwerking. Met elkaar 
willen we bepalen welke projecten we de komende jaren samen 
op gaan pakken om het ondernemen in Halderberge nog beter en 
aantrekkelijker te maken. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid 
om te netwerken en te borrelen met collegaondernemers.

Deelname aan de avond is gratis. Wilt u graag meer informatie 
over het programma ontvangen of wilt u zich alvast aanmelden? 
Stuur dan een email naar Marleen de Jonge (team economie – 
beleidsadviseur accountmanager economie) via m.dejonge@ 
halderberge.nl

Mathijs Bouman



KOSTELOOS ADVIES EN SUBSIDIE 

VOOR DATAGEDREVEN WERKEN

De provincie NoordBrabant is een project gestart om MKB
ondernemers in Brabant te stimuleren (meer) met data te gaan 
werken. Datagedreven werken kan leiden tot meer grip op je 
processen, makkelijker besluiten nemen en meer kennis van je 
klanten. Denk bijvoorbeeld aan een geautomatiseerd overzicht 
(dashboard) van belangrijke prestatieindicatoren (KPI’s). 

De provincie heeft hiervoor datacoaches aangesteld die kosteloos 
aan MKB bedrijven advies uitbrengen en de mogelijkheden van 
subsidie voor data trajecten bespreken. Zowel bedrijven die willen 
starten met datagedreven werken als bedrijven die hiermee een 
volgende stap willen zetten kunnen advies vragen bij een datacoach. 
Kijk hier voor meer info: www.rewin.nl/datanogslimmergebruiken
schakelgratiseendatacoachin2/.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met datacoach 
Richard van Alphen, via  richard@bluelobsterconsultancy.nl

BEDRIJFSBEZOEKEN

Wethouder Melisse bezoekt eens in de zes weken een bedrijf 
in de gemeente Halderberge. Dit is voor ondernemers een mooi 
moment hun bedrijf te laten zien en voor de wethouder een goede 
gelegenheid om kennis te maken met het Halderbergse bedrijfsleven 
en te horen welke verbeterkansen of vragen er spelen. Wilt u ook 
dat de wethouder op de koffie komt? Stuur een bericht naar Mark 
van Banning via m.vanbanning@halderberge.nl



IMPULS VAN HET GROEN OP 

BEDRIJVENTERREINEN

Bedrijventerrein Industrieweg Oudenbosch
In februari/ maart van dit jaar hebben wij de entree verfraaid met 
een bollen/ wilde bloemenmengsel. Dit zorgde voor een kleurrijk 
entree. Als we terug kijken, dan vinden we dat het nog mooier kan. 
Daarom gaan we dit jaar nog heesters planten. 

Bedrijventerrein Korenweide Oud Gastel
Het entree wordt nog verfraaid met een bollen/ wilde bloemen
mengsel en een aantal bloembakken. In het voorjaar van 2023 is 
het eindresultaat te zien.  

NIEUW INKOOP- EN 

AANBESTEDINGSBELEID 

Op dinsdag 8 februari 2022 is het nieuwe inkoop en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente Halderberge vastgesteld. In 
dit nieuwe beleid is extra aandacht voor het lokaal aanbesteden. Voor 
de meervoudige onderhandse offerteaanvraag vraagt de gemeente 
aan minimaal drie ondernemers en maximaal vijf ondernemers een 
offerte. De keuze voor ondernemers wordt gemaakt op basis van 
het kokersysteem:

1. Lokale ondernemers
2. Ondernemers waarmee de gemeente positieve ervaring heeft
3. Overige ondernemers

Als er 4 of 5 ondernemers gekozen worden, dan moet er een extra 
ondernemer uit de lokale koker gekozen worden.



KANTOORGEBOUWEN 

ENERGIELABEL C-VERPLICHTING

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel 
C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen? Danmag u 
het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. 

De gemeente Halderberge en de Omgevingsdienst Midden en 
WestBrabant adviseren en ondersteunen u graag bij het voldoen 
aan deze nieuwe verplichting. Denk hierbij aan het informeren over 
wat de verplichting precies inhoudt, maar ook aan het beschikbaar 
stellen van een handige tool. Zo kunt u gemakkelijk zelf nagaan 
welke energiemaatregelen mogelijk zijn.

Eigenaren van kantoorpanden zonder energielabel of met een lager 
dan het vereiste energielabel C worden begin september verder 
geïnformeerd met een brief.

Wilt u nu alvast meer lezen? Kijk op de site van de RVO. www.rvo.nl/
onderwerpen/wettenenregelsgebouwen/energielabelckantoren



TRANSPORTSCHAARSTE 

ELEKTRICITEITSNET

De afgelopen maanden hebben we in NoordBrabant en Limburg 
te maken gehad met transportschaarste. Nieuwe projecten voor 
afname en het opwekken van stroom voor grootverbruikers (vanaf 
3x80 ampère) konden niet meer worden aangesloten op het net. 
Hierdoor kwamen alle ontwikkelingen zoals vestiging van nieuwe 
bedrijven en uitbreidingen van bestaande bedrijven stil te liggen. 
Ondertussen is er voor nu weer ruimte op het net, maar de komende 
jaren blijft het een uitdaging. Deze uitdaging om transportschaarste 
te voorkomen blijft nog tot minimaal 2025 aanhouden. Dan worden 
nieuwe uitbreidingen van het net gerealiseerd.

Houdt dus rekening mee met toekomstige ontwikkeling van uw 
bedrijf dat het verstandig is om zo snel mogelijk met Enexis in 
overleg te gaan. Wanneer u weet dat u een nieuw aansluitpunt op 
het net wilt of uw contractwaarde wilt verhogen, vraag het zo snel 
mogelijk aan. Meer informatie vindt u op hun site: www.enexis.nl/
zakelijk. 



ONDERNEMERSKLANKBORD

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het starten of financieel gezond 
maken of verder groeien van uw onderneming?

Stichting Ondernemersklankbord biedt persoonlijke begeleiding, 
advies en heel veel kennis. Erg fijn wanneer u op verschillende 
vlakken vragen hebt of ondersteuning kunt gebruiken.

Er is altijd een ervaren adviseur in de buurt. Ook in WestBrabant. 
Binnen het team in uw regio krijgt u de adviseur toegewezen die 
u het beste kan helpen. Dit is afhankelijk van uw vraagstuk. Wilt  
ueens sparren met een ervaren en enthousiaste adviseur van OKB?

Bel 088 1717920 of stuur een email naar team-westbrabant@
ondernemersklankbord.nl voor een telefonische afspraak.  
Een gesprek is gratis en verplicht tot niets. Dat kan tijdelijk gratis 
dankzij ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.

AANMELDEN DIGITALE NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief heeft u per post ontvangen. In de toekomst 
gaan we de nieuwsbrief voor ondernemend Halderberge digitaal 
verspreiden. Wilt u dus op de hoogte blijven van het nieuws? 
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief door een mail te 
sturen naar Marleen de Jonge (team economie – beleidsadviseur 
accountmanager economie) m.dejonge@halderberge.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief ook onder de aandacht brengen bij collega
ondernemers? Laat hen zich dan ook aanmelden door een mail te 
sturen naar m.dejonge@halderberge.nl.

 JA HOUD MIJ OP DE HOOGTE!



TELEFOONNUMMERS
Gemeente Halderberge algemeen: 140165
BOA gemeente Halderberge: 0165390412
Politie MWB: 09008844 / Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 08007000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Whatsappgroepen: Contactpersoon gemeente: Manoeschka Koeiman 
M.Koeiman@halderberge.nl, 140165

MELDINGEN
Meldingen Buitenruimte graag via de app BuitenBeter. U krijgt altijd  
bericht van ontvangst en daarna terugkoppeling over de melding.
Of meld via: www.halderberge.nl/meteenmelden
Meld Misdaad Anoniem: 08007000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

CONTACT TEAM ECONOMIE
Annelies de Witte
A.dewitte@halderberge.nl, 0625 76 80 21

Mark van Banning
M.vanbanning@halderberge.nl, 0651 18 67 83

Manon Akkermans
m.akkermans@halderberge.nl,  0625 76 80 53

Marleen de Jonge
m.dejonge@halderberge.nl, 0625 76 80 61

Linkedin: team economie Halderberge

COLOFON
Redactie: Gemeente Halderberge
Vormgeving: Reclame Dame


