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Nieuwsbrief

De coronacrisis
heeft gevolgen voor
iedereen, zo ook voor
ondernemers. Ondanks
het feit dat we
elkaar niet kunnen
ontmoeten, willen we
door middel van deze
nieuwsbrief u
updaten over wat er op
uw terrein gebeurt.

Beste Hurker,

Het afgelopen jaar was, na 2020, wéér een jaar dat ons allemaal heeft geraakt.
Zowel privé als zakelijk.
De wereld is door de pandemie sterk veranderd voor ons allemaal. Zo ook
binnen Ondernemerskontakt De Hurk. 
Ondanks het feit dat het bestuur en de diverse commissies hun
werkzaamheden onverminderd hebben door kunnen zetten konden wij elkaar
nauwelijks fysiek ontmoeten. Het samen zijn missen we. 
De realiteit is dat dit de komende tijd ook niet kan gebeuren. Maar we hebben
een mooie jaaragenda 2022 opgesteld, met ook inspirerende online
momenten. Uiteraard hopen we dat het een combinatie kan worden met
fysieke ontmoetingen. 

Bijgevoegd als bijlage vinden jullie dan ook Jaarplanning van 2022, we hopen
dat we er een fantastisch jaar van kunnen maken waarin we elkaar veel
kunnen ontmoeten.

En omdat we jullie natuurlijk up to date het nieuwe jaar in willen laten gaan, is
hier de laatste nieuwsbrief van 2021.

Fijne Feestdagen!

Het bestuur Ondernemerskontakt De Hurk 



DE HURK VERDUURZAAMT

Op 14 augustus 2021 schreef het Eindhovens Dagblad het volgende: “Dertien grote bedrijventerreinen
verbruiken in Brabant samen veel meer energie dan 600 kleintjes. Geen wonder dat de provincie juist op die
dertien plekken wil oogsten met plannen voor verduurzaming. In de hoop dat de kleintjes ‘vanzelf’ volgen.” De
Hurk is één van deze dertien bedrijventerreinen, vooral omdat er hier écht een verschil gemaakt kan worden
binnen ‘Aanpak Grote Oogst terreinen’.

Ondernemerskontakt De Hurk, de bedrijven die gevestigd zijn op De Hurk, de gemeente en de provincie Noord-
Brabant willen samen een duurzame economie op De Hurk realiseren. Dit project wordt ondersteund door VNO-
NCW Co-creatie, zij zijn gevraagd om ons te ondersteunen met de organisatie. Zodat we met elkaar onze
doelen kunnen realiseren. 

De inzet is dat duurzame ontwikkeling en economische ontwikkeling elkaar versterken. 
Het wensbeeld is dan ook als volgt: Een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein in de vorm van een
leef- en werklandschap met goede voorzieningen voor werknemers en inwoners.
      Duurzaam: groene ruimte, groene mobiliteit en groen parkeren.
      Economische ontwikkeling: groei en concurrentievermogen, aantrekkelijke werkomgeving, rendabel eigen
energie opwekken, innovatie en nieuwe businessmodellen.

UPDATE: 
Begin van dit jaar heeft VNO-NCW Co-creatie samen met OK de Hurk verkennende gesprekken gevoerd met
een representatief aantal bedrijven op ons Industriepark. Het onderwerp van gesprek was ‘Duurzame economie
op bedrijventerreinen’. Daarbij kwamen onderwerpen als ‘zon op dak’, vergroening, centraal parkeren en
mobiliteit aan de orde. 
Een belangrijke uitkomst van de verkennende gesprekken was dat een groot aantal bedrijven geïnteresseerd is
in mobiliteit voor haar medewerkers. De afgelopen maanden gaven we u de gelegenheid om de OV- & en 
 fietspotentie van uw organisatie te onderzoeken. Een flink aantal ondernemers op de Hurk hebben daar
gebruik van gemaakt. Naast resultaten voor de individuele ondernemers geeft de analyse ook een mooi inzicht
in het totaalbeeld van de Hurk. De fietspotentie van dit gebied is maar liefst 47%!

Het traject heeft geleid tot een aantal deelopgaven zoals weergeven in onderstaand schema. Deze
deelopgaven zijn verdeeld in nu 4 projectgroepen, die stap voor stap richting realisatie aan het bewegen zijn. 
 In 2022 zullen wij jullie met enige regelmaat op de hoogte houden van het verdere verloop van "De Hurk
Verduurzaamt.". We zijn trots op deze ontwikkelingen.



E V E N  V O O R S T E L L E N . . .

Elkaar ontmoeten in de huidige tijd is lastig, daarom bieden wij in onze nieuwsbrief leden de kans om zichzelf
voor te stellen. Deze week stellen wij graag het bedrijf HOMIJ aan jullie voor.

"Wij stellen ons graag even kort voor: HOMIJ staat voor gezonde, comfortabele en toekomstbestendige
gebouwen. Dit realiseren we door duurzame en innovatieve installatietechnieken in te zetten bij nieuwbouw-,
renovatie- en onderhoudsprojecten.

Homij behoort tot de top 10 in Nederland van installatie technisch bedrijf voor zowel Elektrotechnische als
Werktuigbouwkundige installaties.
Sinds juli 2006 Is Homij op de (industrieterrein) de Hurk gevestigd. Homij heeft 7 vestigingen door het land en zijn
onderdeel van VolkerWessels. 
VolkerWessels is een toonaangevende, internationale bouwonderneming die werkt volgens het ‘think global, act
local’ principe. 
Wij sluiten ons aan bij OndernemersKontakt om zo lokaal meer voor elkaar te kunnen betekenen.

Samen gaan we voor een duurzaam Hurk Industry Park!

Hartelijke groeten, 
Harry Manders"

Heb je suggesties? Neem even contact op met Manuela de Heer 
via: info@okdehurk.nl

Tot volgend jaar!


