
Notulen en actiepunten Ondernemen 

Notulen en actiepunten 7 juli 2015 

Mededelingen:  

Vanuit de Zorgboog weet men vanaf 16 juli meer (plannen m.b.t. projectontwikkeling Zorgboog komen 16 juli in RvB). Indien plannen heel 

concreet zijn willen we voor de vakantie een afspraak met een afvaardiging RvB om ons bij te praten. 

KVK gegevens (alle ondernemingen die in Bakel gevestigd zijn) worden opgevraagd door de gemeente en zullen doorgezet worden aan De 

Stem van Bakel. 

Bespreken “Ondernemen in Bakel” plan van aanpak 

Aandachtsgebieden. Agrarische sector moet toegevoegd worden. ZLTO is gevraagd aan te haken. Hier is vooralsnog geen invulling aan 

gegeven. Johan zal een aantal agrarische ondernemers benaderen die dit gat op zouden kunnen vullen. 

Specifieke bedrijven die belangrijk zijn (ivm grote werkgelegenheid) GEA en Zorgboog zullen apart benadert worden om hier met DSVB 

een keer over van gedachte te wisselen. 

Vragen om te gaan bespreken met ondernemers in Bakel: 

Dit willen we doen EN in de vorm van keukentafelgesprekken EN in de vorm van een enquête. OVB zal gevraagd worden ons hierbij te 

helpen. 

Planning: september/oktober voor uitzetten vragenlijsten. 

Waar is Bakel trots op? 

Waarom in Bakel? 

Wat missen we? 

Wie zijn iconen? 

Welke samenwerking kan bijdragen aan een beter ondernemersklimaat. Zowel tussen als binnen bepaalde typen ondernemingen c.q. 

aandachtsgebieden. 

Hoe omgaan met leefbaarheid? 

Wat betekent de vergrijzing bij en voor ondernemers? 

Rol van het centrum? 

Hoe ziet de ondernemer de toekomst van zijn bedrijf in Bakel. 

Wie heeft connecties met Brainport/regio Venray/Boxmeer? 

Hoe belangrijk is bereikbaarheid voor de onderneming en in hoeverre wordt hier invulling aan gegeven? 

Expertgesprekken voeren. 

Wie kennen we? 

Starten met kennisexperts vanuit de Provincie. Afspraak regelen voor begin september. 

Termijn toekomstvisie vanuit ondernemen willen we insteken op 5 jaar+. 

Planning: 

Doelstelling is om in december plan definitief gereed te hebben. 



November: concept 

September, oktober: uitvoeren 

Concreet: 

Acties september: 

Keukentafelgesprekken en enquête. 

Expertgesprekken voeren. 

Nadenken over communicatieloops naar mensen die we benadert hebben (hoe nemen we ze tot plan gereed continu mee). 

Volgende bijeenkomst: woensdag 29 juli 2015 om 19:30 uur in het Parochiehuis. 

 


