Samen zorgen voor een
duurzaam buitengebied
in Laarbeek
S ch ng Buitengebied Laarbeek, Jaarplan 2020
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1. Doel
Het doel van S ch ng Buitengebied Laarbeek (SBL) is het s muleren, coördineren en op maliseren
van duurzame samenwerking van ondernemers in het buitengebied, gelegen binnen de grenzen van
de gemeente Laarbeek.
2. S ch ng
Op 4 februari 2020 is de S ch ng Buitengebied Laarbeek opgericht.
Deze bestaat momenteel uit:
Hans Vereijken, voorzi er
Mar jn van den Boogaard, Secretaris
Rob Leenders, Penningmeester
Het bestuur wil hier meer bestuursleden aan toevoegen uit verschillende kernen en sectoren uit het
buitengebied van Laarbeek om zo een representa eve afspiegeling van de ondernemers in het
buitengebied te vormen.
3. Middelen:
SBL krijgt jaarlijst een uitkering vanuit de opgehaald OZB belas ng. Iedere ondernemer in het
buitengebied betaald €30 per €100.000 euro aan waarde WOZ van niet-woningen. De uitkering voor
2020 wordt geschat op: €37150,Daarnaast zijn er nog fondsen beschikbaar uit voorgaande jaren t.w.v. €97.000 . Wat het totale budget
op ongeveer €134.150 brengt in 2020.
Dit geld zal geheel ten goede komen aan projecten en samenwerkingen ter verbetering van het
buitengebied Laarbeek. Het maken van winst is geen doelstelling van de s ch ng.
4. Aanvragen projecten/samenwerkingen:
Aanvragen kunnen gedaan worden via de website van het ondernemersfonds:
www.ondernemersfondslaarbeek.nl. Deze worden vervolgens ter goedkeuring aan het SBL gestuurd.
Projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:


Het project en/of de samenwerking moet leiden tot verbetering van het buitengebied.



Het project wordt aangevraagd door 2 of meer ondernemers uit het buitengebied of een
s ch ng/vereniging in het buitengebied.



Er is sprake van coﬁnanciering (dit kan zowel ﬁnancieel als door bijvoorbeeld het inze en van
uren van vrijwilligers).



Er wordt een logische begro ng van de gescha e te maken kosten meegestuurd.



Er wordt een jdsbestek gegeven waarin het project wordt gerealiseerd.



Een aanvraag kan alleen ingediend worden voor het huidige jaar.

1. Ondersteuning projecten:
Naast de bovenstaande randvoorwaarden voor goedkeuring van een project is het ook belangrijk dat
het duidelijk wordt waar het SBL de ondernemers in kan ondersteunen. Veel ondernemers zijn druk
met het eigen bedrijf en jd is schaars. Het SBL biedt verschillende manieren van ondersteuning aan
naast de ﬁnanciële ondersteuning. Hierdoor kan een deel van de werklast van een project worden
weggenomen.
Dit kan door de mogelijkheid tot het inhuren van gespecialiseerde projectmanagers. Hiermee kunnen
we per project het juiste maatwerk bieden om het project zo op maal mogelijk te laten verlopen.
Deze kunnen verschillende func es uitoefenen zoals:
-

Kartrekker

-

Adviseur

-

Verbinder

-

Deskundige

-

Onderzoeker

-

Secretariële ondersteuning

Deze projectmanagers kunnen zowel door het SBL aangedragen worden als door de werkgroepen zelf.
1. PR&Communica e:
Wij vinden het doel en het belang van het ondernemersfonds dusdanig belangrijk dat wij dit meer
onder de aandacht willen brengen van de ondernemers in het buitengebied. Door middel van meer
communica e in de lokale media (Denk aan het ED en de MooiLaarbeekKrant) willen we het doel en
het voordeel van het ondernemersfonds aan de ondernemers overbrengen en zo meer projecten
genereren ter verduurzaming van het buitengebied.
Daarnaast willen we als SBL ook duidelijke en transparante communica e rich ng de ondernemers in
het buitengebied, we zullen daarom ook een eigen mailadres en website opze en (gelinkt aan de
pagina van het Ondernemersfonds Laarbeek).
2. Samenwerkingen:
Het SBL vindt het belangrijk dat we samenwerken met andere instan es, s ch ngen en verenigingen.
We willen kennis uitwisselen en projecten / samenwerkingen opstarten die voor alle par jen een
verbetering zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van kennis over het buitengebied vanuit
de gemeente (transi everkenners) en daarnaast het ondersteunen van cross-overs zoals

informa eavonden, poli eke cafés, invulling dorpskernen etc. Dit zijn bijeenkomsten die belangrijk
zijn voor heel Laarbeek (niet alleen voor het buitengebied).
3. Projecten 2020:
Er zijn al een aantal lopende projecten die het SBL gaat en/of blij ondersteunen in 2020:
Boer, Bier, Water:
Dit project ondersteunt het SBL jaarlijks met een bijdrage van €5000. Het is een belangrijk project wat
veel posi eve aandacht brengt voor de agrarische sector.
Projectgroepen ZLTO:
Het ZLTO Laarbeek hee een aantal projectgroepen opgezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s
als:
-

Bermmaaisel: Er wordt veel overlast ondervonden van niet opgeruimd bermmaaisel en er
blijkt veel afval in te zi en.

-

Zonneakkers / energietransi e: Door de gemeente Laarbeek zijn er al plekken aangewezen
waar zonneakkers of windmolens gerealiseerd worden. Het is belangrijk om als buitengebied
Laarbeek hier inspraak in te hebben.

-

Wilde zwijnen / dassen: Er is steeds meer overlast van deze wilde dieren. Hier moet
ingegrepen worden.

-

Processierups: De bestrijding van de processierups moet beter aangepakt worden.

Klasseboeren:
Een mooi project wat een verbinding maakt tussen agrarisch Laarbeek en het onderwijs.
Huisnummers:
Het is gebleken dat in het buitengebied adressen vaak moeilijk te vinden zijn. Het is al voorgekomen
dat hulpdiensten een adres niet hebben kunnen vinden waardoor de hulp later of te laat komt. Het
SBL wil met goed zichtbare en/of verlichte huisnummers dit probleem aanpakken.
Routeplanning:
Bij veel bedrijven is het bekend dat chauﬀeurs van vrachtwagens vaak moeite hebben het juiste adres
te bereiken. Veel routeplanners geven een fou eve route waardoor de vrachtwagens voor overlast
zorgen in de wijk. Het SBL wil een meldpunt opze en om deze problemen te inventariseren. Met de
uitkomst willen we het probleem aan gaan pakken
Het buitengebied in kaart brengen:
Om een duidelijk beeld te krijgen van de betalende ondernemers in het buitengebied willen wij deze
in kaart gaan brengen. Dit zal is ook erg belangrijk voor eﬀec eve communica e rich ng onze
doelgroep.

1. Begro ng:
Hieronder onze algemene begro ng:
De daadwerkelijke kosten zullen worden gepubliceerd op de website onder onze jaarrekening.
Inkomsten:
Uitkering voorschot trekkingsrecht OFL 2020:
Budget voorgaande jaren:
Totaal:

€37150
€97000
€134150

Uitgaven:
Financiële administra e en secretariaat:
PR&communica e
Lopende projecten:

€1500
€15000
€29750

Boer,Bier,Water €5000
Projectgroepen ZLTO €15000
Klasseboeren €1750
Huisnummers €5000
Routeplanning€2000
Buitengebied in kaart brengen €1000

Reservering toekoms ge projecten:

€87900

Totaal:

€134150

