
Notulen en actiepunten Ondernemen 

Notulen en actiepunten 29 juli 2015 

Mededelingen: 

Afwezig: Wim Kuijpers. 

Aanwezig: Johan Habraken, Ilona Monster, Siel Peijs, Michiel van Hoof, Jan van Ganzewinkel, Joris van Loon. 

Toehoorders: Huub van Hout, José en Theo Maas, Inge van Dijk 

Vorige keer besproken om een afspraak te maken met Luitenant Generaal Bestkazerne. Jan heeft inmiddels een contactpersoon en 

maakt een afspraak. Johan en Jan gaan erheen en zullen voor een terugkoppeling zorgen. 

Afspraak gemaakt met GEA vanuit OVB op 9 september. Johan zal de vragen die leven vanuit DSVB ook meenemen en voor een 

terugkoppeling zorgen. 

Bespreken Inhoud enquête 

Ook de gemeente Gemert-Bakel heeft behoefte aan antwoorden vanuit Bakel voor wat betreft ondernemen. Graag zouden ze zien dat 

de vragen die bij hen leven ook meegenomen worden in de enquêtes. Hier staan we positief tegenover echter dient het wel binnen 

onze tijdsplanning te passen. We zullen zorgen dat de gemeente deze week de enquête ontvangt met het verzoek deze eind augustus 

aangevuld te hebben en aan ons te retourneren. 

We gaan op 2 manieren ondernemers benaderen enerzijds door middel van keukentafelgesprekken en anderzijds via Survey Monkey. 

Johan coördineert vanuit DSVB de contacten via de gemeente. 

Planning enquête 

In september versturen van de digitale enquête en voeren keukentafelgesprekken. Eind september moet alle input bij DSVB binnen 

zijn. 

Criteria vaststellen met betrekking tot opvragen lijst van bedrijven 

Enquête gaan we breed uitzetten. 

Inge zal zorgen voor begeleidend schrijven van zowel digitale enquête als uitnodiging keukentafelgesprekken. 

Na uitwerken van de enquête willen we de resultaten 13 oktober (16 uur tot 20 uur inclusief eten) bespreken met experts voordat we 

e.e.a. “definitief” maken. Personen/organisaties die we willen benaderen: specialisten provincie (Inge), wethouders Gemert-Bakel 

(Joris), vertegenwoordigers BRO (Michiel), KVK (Jan), lokaal denken we aan directie GEA, Vermeulen van Gerwen, Zorgboog en 

Rabobank en iconen die uit de enquête naar voren zijn gekomen. 

Externe communicatie 

Begin september zorgen voor externe communicatie. Artikel op site, FB, Korhoen, GN en een bericht sturen aan ED (Siel). 

Wat verder ter tafel komt 

Michiel heeft een gesprek gehad met Wethouder Hoppezak. Onderwerpen die langskwamen zijn o.a. de vragen waar is Bakel uniek 

in? Wat is het onderscheidende vermogen van Bakel? Waar ga je voor als Bakel? Wat wordt je kapstok en hoe hang je daar zaken 

aan op. 

Dagelijks bestuur DSVB gaat contact zoeken met dagelijks bestuur ZLTO aangezien ook zijn bezig zijn met een visie die voor o.a. 

Bakel van belang is. Onderwerp van gesprek wordt hoe kunnen we zaken samenvoegen zodat we met één visie komen. 

Plannen volgende vergadering 

3 september 19:30 uur Parochiehuis. 


