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Maandag 2 maart a.s.
Moorland 4: 
Netwerkbijeenkomst 
met Anton Vanden Bol 
Op maandag 2 maart 2015 ben je om 20.00 uur van harte 
welkom op onze netwerkbijeenkomst met als speciale gast-
spreker Anton Vanden Bol. Deze netwerkbijeenkomst vindt 
plaats in het pand waarin onder meer Studio Schoot geves-
tigd is, gelegen aan Moorland 4 in Oirschot. Deze locatie 
wordt ons beschikbaar gesteld door eigenaar Hans van de 
Schoot. Graag nodigen wij je uit voor deze bijeenkomst.
  

Directeur van Hypotheek Visie, 
flamboyant ondernemer, visionair ... 

zomaar een paar woorden die onze gastspreker Anton Van-
den Bol omschrijven. Anton Vanden Bol zal ons een inspire-
rend verhaal vertellen over zijn bedrijf en zijn visie. Ook aan 
zijn bedrijf gerelateerde problematieken, zoals ’onder water 
staande’ hypotheken, zullen door hem besproken worden. 
  

Uiteraard sluiten we deze avond af met een gezellige net-
werkborrel, waar wij jullie allemaal graag hopen te ontmoe-
ten. Om inzicht te krijgen in de te verwachten opkomst, 
vragen wij je om je aan te melden via info@ovo-oirschot.nl. 
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Deel je kennis met een blog
De moderne tijd biedt ondernemers volop kansen voor het 
uitwisselen van kennis met hun netwerk. De vernieuwde 
website www.ovo-oirschot is inmiddels een paar maanden 
in de lucht en wij nodigen je uit om een blog te schrij-
ven over een onderwerp waar je veel van afweet en dat 
relevant is om met deze community te delen. Geïnteres-
seerd? Laat het ons weten via: info@ovo-oirschot.nl.
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Stap in
 en

 doe mee!
OVO heeft nieuwe ambities en plannen in de steigers. Om 
die te realiseren zoekt de vereniging nieuwe bestuurskracht. 
In de voorbije periode hebben verschillende bestuursleden 
volgens plan hun bestuurswerk beëindigd. We hebben nog 
niet in alle opengevallen plaatsen kunnen voorzien. Daarom 
roepen we je op om in te stappen en het verenigingsbe-
stuur te komen versterken. 

Alert, Betrokken en Creatief (A-B-C)

We zijn op zoek naar drie enthousiaste ondernemers die 
het belang van een krachtige en representatieve onder-
nemersvereniging niet alleen onderkennen, maar ook wil-
len dragen. Die de opvatting delen dat OVO ook staat voor 
Ondernemers Voor Ondernemers. Die zich herkennen in 
het A-B-C van de vereniging: Alert, Betrokken en Creatief. 
Die hun ondernemerscompetenties graag een ’tweede le-
ven’ willen geven. Die nieuwsgierig zijn om als bestuurder 
hun collega-ondernemers beter te leren kennen. Die graag 
nieuwe initiatieven toevoegen aan de rijke traditie die OVO 
al jaren kenmerkt.

Nieuwe uitdagingen aanpakken

Het ondernemerslandschap staat, mede na een periode van 
magere jaren, voor ingrijpende veranderingen om nieuwe 
uitdagingen succesvol aan te pakken. OVO wil daarbij graag 
jouw partner zijn, door te waken over jouw belangen, door 
verbindingen te leggen met relevante stakeholders, door 
kansen te signaleren en de samenwerking met collega-ver-
enigingen te initiëren. Kortom, stap in en doe mee! 

Wil je meer weten? Neem contact op met Bas Spanjers 
via bas@spanjers-architect.com of stuur een bericht naar 
info@ovo-oirschot.nl.

Nieuwjaarsreceptie 
was drukbezocht
Geheel volgens traditie vond op 8 januari 2015 de nieuw-
jaarsreceptie plaats bij SCC De Enck. Deze receptie, aange-
boden door een collectief van (ondernemers)verenigingen 
en de gemeente Oirschot, was ook dit jaar weer een groot 
succes en benadrukt nog maar eens wat we kunnen be-
reiken door goed samen te werken. Dit jaar was OVO de 
’kartrekker’ van dit evenement. 

Bubbels, toespraken en veel humor

De avond begon met een welkom vanaf 20.00 uur met 
een lekker glaasje bubbels. Op dat moment was de foyer 
al half gevuld met Oirschotse ondernemers, tekenend voor 
het enthousiasme voor deze avond. Om 20.30 uur begaf 
de menigte zich richting het theater om daar het formele 
gedeelte bij te wonen. Een prachtig lied, ondersteund met 
gitaar, gezongen en bespeeld door Frans Verouden opende 
de avond. Vervolgens hield René Meeuwissen namens OIC 
een mooie nieuwjaarstoespraak. Daarna was het de beurt 
aan burgemeester Severijns, die aan het eind van zijn toe-
spraak de Vrijwilligersprijs en de Culturele Prijs uitreikte. 
De Vrijwilligersprijs ging naar Lambiek van den Witten-
boer en de Culturele Prijs naar Dorpscafé Spoordonk. Om 
het formele deel luchtig af te sluiten, was er een optreden 
van twee fantastische goochelaars, Leo Smetsers en Henk  
Arnoldus. Gecombineerd met de nodige humor, lieten zij 
het publiek van de ene verbazing in de andere vallen.

De hoogste tijd

Rond de klok van 21.30 uur was het formele gedeel-
te ten einde en ging iedereen terug naar de foyer om  
elkaar de hand te schudden, te netwerken en te genieten 
van een heerlijk hapje en drankje.

Het feit dat het nodig was om rond de klok van 0.15 uur 
’De hoogste tijd’ van Andre Hazes te starten, zegt veel over 
hoe gezellig men het vond. Maar ja, ook gezellige avonden 
moeten worden afgesloten, want vrijdag is voor de mees-
ten weer gewoon een werkdag. 
Tot op de dag van vandaag krijg ik nog steeds positieve 
reacties op deze avond, dus hopelijk kunnen we dit volgend 
jaar weer samen organiseren!  

door Bas Spanjers



Hoe pakken we leegstand in
Oirschot-centrum aan?

Links wethouder Piet Machielsen, 

rechts Mariëlle van der Stoop.

Hoe staat het met de leegstand
in Oirschot-centrum?  

Wethouder Piet Machielsen: ”Van de 123 bedrijfspanden in 
het centrumgebied van Oirschot stond in april 2014 zo’n 
10% leeg. Als je kijkt naar het aantal m² gaat het ook  
om iets meer dan 10% leegstand. Zowel landelijk als in 
Brabant lagen de gemiddelde leegstandspercentages toen 
rond de 11%. We wijken dus niet veel af van vergelijkbare 
(buur)gemeenten.  
Oirschot heeft een goede uitgangspositie als gevolg van 
de kwaliteit van het centrum, de positie in de economisch 
sterke Brainportregio en de structurele samenwerking in 
Centrummanagement. Dat biedt kansen. Dat neemt ech-
ter niet weg dat er leegstand is en er een signaal is dat er 
nog meer leegstand komt. Het devies is dan ook ’alle hens 
aan dek’ voor alle betrokkenen: winkeliers, horecaonder-
nemers, vastgoedeigenaren, de gemeente en de stichting 
Centrummanagement.” 
 

Begint er al meer beweging in te 
komen?

Piet Machielsen: ”Het afgelopen jaar zijn diverse panden 
tijdelijk ingevuld. Bijvoorbeeld de voormalige panden van 
ABN AMRO, Etos, DA en een modezaak. Dat zijn mooie 
voorbeelden waardoor potentiële kopers een betere indruk 
krijgen van de mogelijkheden in een pand. Wij juichen der-
gelijke initiatieven van harte toe. Definitieve invulling van 
leegstaande panden kennen we gelukkig ook. Denk aan ’t 
Bint. Het blijft natuurlijk moeilijk te voorspellen hoe snel 
de leegstaande panden weer definitief ingevuld worden. 
De economische situatie is zeker verbeterd, maar door de 
toename van internethandel is er minder m² detailhandel 
nodig. Dat vraagt dus om creativiteit van ondernemers. 
Maar ook om het besef dat niet elk leegstaand pand in de 
toekomst weer met detailhandel gevuld gaat worden. Vast-
goedeigenaren zullen ’met de markt mee moeten bewegen’. 
Samenwerking en samen ons centrum strategisch positio-
neren, worden volgens mij dé onderscheidende factoren.” 
 

Hoe kunnen we samen leegstand 
aanpakken? 

Piet Machielsen: ”De gemeente is natuurlijk aan zet voor 
de kaders: denk aan het bestemmingsplan en de nog op te 
stellen Centrumvisie. Daarbij gaat het ook over hoe we het 
centrum van Oirschot willen profileren. In die visie moeten 
allerlei aspecten aan bod komen: welke bezoekers willen 
we trekken, zijn onze faciliteiten op orde, past de fysieke 
inrichting van het centrum daar nog bij, enzovoorts.

Vanzelfsprekend betrekken we in dat traject ook de onder-
nemers, bewoners en gebruikers van het gebied. Verder 
werken we binnen de regio aan een Detailhandelsvisie. En 
we ondersteunen de stichting Centrummanagement. Bin-
nen deze stichting houdt de werkgroep Branchering en 
Economische Structuur zich bezig met leegstand. Naast 
centrumondernemers zit daarin Mariëlle van der Stoop, be-
drijvencontactfunctionaris bij de gemeente. Op verzoek van 
deze werkgroep heeft de gemeente een stagiair aangetrok-
ken die een inventarisatie van alle panden in het centrum 
en een rapport over leegstand heeft gemaakt. Binnenkort 
start op initiatief van de Rabobank vanuit die werkgroep 
een pilot Aanpak winkelleegstand. 
Ik ben heel blij met deze initiatieven uit de markt. Immers 
daar ligt de verantwoordelijkheid om leegstand aan te pak-
ken: bij ondernemers en eigenaren van deze panden. We 
juichen de oprichting van de vereniging van vastgoedei-
genaren dan ook van harte toe. Ook hebben de huidige 
centrumondernemers en de stichting Centrummanage-
ment een belangrijke rol bij de aantrekkingskracht van ons 
mooie centrum. Ik doe dan ook een beroep op álle spelers 
in het centrum om hun creativiteit aan te spreken, mee te 
doen aan activiteiten van het Centrummanagement, zich 
als ondernemer te blijven vernieuwen. Winkelen en beleven 
gaan immers hand in hand. Die oproep geldt ook voor de 
gemeente: visievorming, het geven van duidelijke kaders 
en versterken van de samenwerking en profilering van ons 
mooie centrum. Dat gaan we samen met onze ondernemers 
doen.”
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Mooie OVO-afsluiter van 2014
Om het jaar 2014 af te sluiten, organiseerde OVO een gezellige kerstborrel in Grand Café Neffe d’n Torre van Oirschot  
Winterparadijs. Op maandagavond 22 december 2014 werd er met de ongeveer 25 aanwezige ondernemers nagepraat  
over 2014. Het was een informele en vooral ook gezellige avond met volop mogelijkheden tot netwerken. Er werden verha-
len uitgewisseld, er werd gelachen en er vonden nieuwe ontmoetingen plaats waardoor mogelijk nieuwe relaties ontstaan. 
Al met al een mooie OVO-afsluiter van 2014.

Waarom ondernemers voor OVO kiezen

STABU STUDIO SCHOOT

V.l.n.r. Mark-Jan van den Biggelaar, Jan-Willem van de 

Noort en Ivo van den Biggelaar

Na eerder lang gevestigd te zijn in Valkenswaard en Spoor-
donk zetelt technische groothandel Stabu nu al weer een 
paar jaar naast Heras Hekwerk aan de Kanaaldijk-Noord 
in Oirschot. Jan-Willem van de Noort en broers Mark-Jan 
en Ivo van den Biggelaar voeren er de directie over het 
bedrijf dat al bijna 40 jaar bestaat. Het zakelijke netwerk 
van Stabu is veelal (inter)nationaal. Het bedrijf is daardoor 
niet zo actief binnen OVO. ”Een verbeterpunt,” aldus de  
heren, ”want de zorg voor een prettig ondernemersklimaat 
binnen eigen dorp begint lokaal, dus bij uitstek ook bij een 
belangenvereniging als OVO. Samen sta je toch sterker.” 
www.stabu.com. 

Links Silvia Hoppenbrouwers en 

rechts Jeroen Renders

”Na respectievelijk 5 en 16 jaar bij Studio Schoot in loon-
dienst te hebben gewerkt, kregen we de kans om het be-
drijf over te nemen. We hebben deze met beide handen 
aangegrepen en zijn zo ’bij toeval’ het ondernemersvak in-
gerold. Samen met zes werknemers gaan we Studio Schoot 
verder uitbouwen tot een nog mooier bedrijf.

Studio Schoot is al jaren lid van OVO. Wij vinden het be-
langrijk om in contact te blijven met Oirschotse onder-
nemers om zo ervaringen en ideeën te delen. Als nieuwe 
ondernemers denken we daar een frisse bijdrage aan te 
kunnen leveren.” www.studioschoot.nl.


