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Zie aanwezigheidslijst in bijlage.

Aanleiding
In het kader van het Interregproject MOBIKA werd een eerste infomoment gehouden op 2 mei 2013
waarbij feedback werd gegeven over de aangehaalde knelpunten door de bedrijven. Vandaag vindt
een tweede infomoment plaats om de realisaties van bedrijventerreinmanagement (BTM) en haar
huidige en toekomstige acties te duiden. Daarnaast wordt er een stand van zaken gegeven inzake
de toegewezen percelen op de nieuwe zone en ten slotte gaat Belgacom dieper in op de aanwezige
internetinfrastructuur.

1. Realisaties en acties bedrijventerreinmanagement (BTM)
Zie presentatie IOK in bijlage.
Bemerkingen/aandachtspunten vanuit de aanwezigen zijn:





Belang van verkeerslichten op het kruispunt met de nieuwe hoofdtoegang. Bedrijven
verwachten hier grote problemen.
Belang van aantakking op parallelweg (ter hoogte van LB International) langs E34. Zou een
grote meerwaarde voor de zone zijn. De gemeente Arendonk blijft hier ook ijveren voor een
engagement bij Administratie Wegen en Verkeer (AWV), conform de afspraken uit het
verleden.
Houten palen langs de bedrijvenzone: de plaatsing van de talrijke houten palen maakt
onderdeel van de realisatie van een ecoduct opdat reeën, hazen, dassen en reptielen veilig
de autosnelweg zouden kunnen oversteken. Bedoeling is dat er nog een afrastering tussen
de palen geplaatst wordt. Initiatiefnemers zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (dat ook
als bouwheer optreedt), het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
De plaatsing van de palen en het rooien van de bomen gebeurde zonder kennisgeving en
overleg met de gemeente Arendonk en de bedrijven. Zelfde situatie langs Nederlandse kant.
De gemeente Arendonk neemt dit verder op met AWV.

Toekomstige acties onder BTM zijn:



Opmaak plan biodiverse bermen ter bevordering van uitstraling bedrijventerrein;
Opstart collectieve en kostenbesparende initiatieven: collectieve beveiliging, collectieve
afvalinzameling en groepsaankoop energie (afhankelijk van timing provincie Antwerpen)

2. Internetverbindingen
Zie presentatie BELGACOM in bijlage.
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Aandachtspunten en afspraken:







Er ligt momenteel meer infrastructuur (koper en glasvezel) dan door de bedrijven gekend.
Dit betekent ook dat er meer mogelijkheden (vb. VDSL of glasvezel) zijn voor bedrijven om
eenvoudig een snelle internetverbinding te bekomen.
Binnen de nieuwe visie van Belgacom wordt de aansluitingskost aanzienlijk goedkoper.
Hou er als bedrijf rekening mee dat glasvezel misschien nu nog niet interessant is, maar
wellicht wel sneller dan je denkt gezien de grote data-evolutie.
Bij nieuwbouw voorzie je best als wachtbuizen voor glasvezel zodat er in de toekomst niet
nodeloos opgebroken moet worden.
Belgacom gaat alle bedrijven vrijblijvend contacteren om na te gaan of elk bedrijf een
optimale aansluiting heeft ifv. de werking en noden van het bedrijf.

3. Datum slotevent
Voor de afsluiting van het Interregproject MOBIKA wordt een slotevent voorzien op donderdag 9
oktober 2014. Noteer dit alvast in de agenda, want dit wordt grensoverschrijdend aangepakt waarbij
bedrijven de keuze zullen krijgen tussen 4 bedrijfsbezoeken (2 in Arendonk, 2 in Bladel) met een
afsluitende receptie en netwerking.
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