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1. het doel van dit overleg is verdere vormgeving van samenwerking op het gebied van parkmanagement
tussen de Belgische en Nederlandse parkmanagementorganisaties. Door het delen van kennis en ervaringen proberen een bijdrage te leveren aan de samenwerking tussen ondernemers in de Nederlandse
en Belgische Kempen.
2. De link tussen het KBP en het Mobika-project wordt verder gevormd door het subsidie vanuit onder meer
het Mobika-project voor de beveiligde truckparking op het Kempisch Bedrijven Park.
3. Naar aanleiding van een eerdere bespreking is met de wederzijdse achterbannen het idee teruggekoppeld om medio 2014 een gezamenlijk evenement te organiseren, met daarin ruimte voor bedrijfsbezoek
en onderlinge ontmoeting tussen ondernemers. Hierop is door de achterbannen zeer enthousiast gereageerd. In deze bespreking worden nadere afspraken gemaakt om de uitwerking van het idee ter hand te
nemen.
4. Het Mobikaproject heeft een doorlooptijd tot medio 2014; overwogen wordt een verlenging aan te vragen.
5. De inzet van Dimitri wordt betaald vanuit het Mobikaproject.
6. Samenwerking staat centraal in dit project. Aan Vlaamse zijde is er niet echt een parkmanagementstructuur zoals die in Nederland voorkomt. In Vlaanderen is een centrale rol weggelegd voor de VOKA (vergelijkbaar met de Nederlandse Kamer van Koophandel) en Lokale ondernemers netwerken (aangeduid
als LONT).
7. In de Nederlandse Kempen – meer specifiek in de gemeente Bladel – is sprake van een samenwerking
op vrijwillige basis als het gaat om parkmanagement op bestaande terreinen. Op het KBP is via de uitgiftecontracten een verplichte bijdrage in de kosten van parkmanagement.
8. De gedachten gaan uit naar een evenement met de volgende mogelijke elementen:
 Speed-daten/zorgen dat deelnemers daadwerkelijk nieuwe kennissen opdoen/maken (?)
 Bedrijfsbezoek per bus….
 Armand Schreurs (?)
 Uitvoering in september/oktober 2014
 Combinatie met andere evenementen mogelijk (kostenbesparing)
9. We proberen 3 ondernemers bereid te vinden hun input te geven bij de voorbereiding van de gezamenlijke “parkmanagement manifestatie”.
10. Dimitri nodigt Hetty en Piet uit voor het 2e infomoment aan Vlaamse zijde, waarin ondernemers vanuit
IOK/LONT/VOKA worden geïnformeerd over parkmanagement. Bijenkomst vindt plaats op vrijdag 21 februari 20140 om 19.00 uur bij Iemants in Arendonk.
11. Hetty wijst op parallellen met project Kempen Zonder Grenzen, dat mogelijk in het verlengde van Mobika
een rol kan spelen als het gaat om structurele samenwerking. Hetty is bezig met een projectplan voor
KZG. Het draait daarbij om innovatie en grensoverschrijdende samenwerking.
12. Volgende afspraak op 11 februari 2014 bij Iemants in Arendonk. Om 16.00 uur voorbespreking; om
17.00 uur ondernemers aan laten sluiten (klankbord/brainstorm). Ieder benadert daarvoor “op eigen terrein” een ondernemer.
13.

