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Vooruit kijken en samenwerken 
In 2022 staan er veel activiteiten gepland (vandaag is de eerste Regiobijeenkomst!), en kijken we uit 

naar verdere samenwerking tussen diverse partijen. Op bedrijventerreinen, bij gemeente, in het 

centrum. Het bundelen van krachten om de veranderingen goed te organiseren, daar helpt CLOK bij, is 

de verbindende schakel! In deze overvolle nieuwsbrief en op onze vernieuwde website lees je alles! 
 

 

   

 

 

Dag van Bedrijventerreinen: kom je ook? 

Dinsdag 24 mei 2022 organiseert Stichting CLOK samen met 

Parkmanagement Lage Weide de Dag van Bedrijventerreinen. Het 

thema van deze dag: ‘Gevecht om de Ruimte’, is op dit moment 

een knellende kwestie op bedrijventerreinen door heel Nederland. 

Tijdens het dagvullende programma gaan we dieper in op dit 

thema en bespreken we hoe er in de toekomst op deze locaties 

nog steeds ruimte blijft voor economie. We stellen de vragen: Wat is een bedrijventerrein nu echt 

waard? Wat is het Bruto Lokaal Product (BLP) en hoe werken gemeenten ermee? Hoe kunnen 

ondernemers hierin meegenomen worden? Daarnaast behandelen we onderwerpen die centraal staan 

in het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein als circulaire economie & mobiliteit-

bereikbaarheid en staat er een rondleiding over bedrijventerrein Lage Weide op het programma.  

 

Enthousiast geworden van dit programma? Meld je dan nu aan via info@clok.nl!  

 

Lees meer 
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Hou de positieve houding door corona vast! 

Wat een groot voordeel heeft corona gebracht. En we waren eerst 

verrast dat het gebeurde. En later vonden we het logisch. Weten 

we het nog? Ineens waren we in het gemeentehuis eensgezind 

om de getroffen ondernemers te helpen. Een helpdesk? Morgen 

gereed. Info over de steunmaatregelen? In no time gefikst. 

Grotere terrassen voor het pand? Gaan we doen. Niet over 6 

weken, nee morgen. Bestuur, beleid en uitvoering: het ging goed 

samen... 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Concurrentie voor transities op 

bedrijventerrein 
CLOK is betrokken bij het toekomstbestendig(er) maken van 

steeds meer bedrijventerreinen. We zien vier primaire transities op 

de terreinen: de energie, het klimaat en de digitale transities. Ook 

krijgen de terreinen te maken met het gevecht om ruimte voor 

natuur en wonen. Deze transities en ontwikkelingen vragen om 

vergaande samenwerking. Organiserend vermogen noemen we 

dat...  

 

Lees meer 

   

   

 

 

VNG Participatiegids beschikbaar 

Wie tijdens de CLOK Dag van Economische Zaken de presentatie 

van de VNG volgde, kreeg een voorproefje over 

ondernemersparticipatie bij gemeenten. De beloofde gids is 

inmiddels verschenen en biedt inspiratie voor samenwerking met 

ondernemers, met een bruikbaar stappenplan, een overzicht van 

participatievormen, handige tips en goede praktijkvoorbeelden, 

specifiek over ondernemers participatie. Lees snel verder! 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Waarde van bedrijventerreinen in beeld 

Publieke en private professionals worstelen met de vraag hoe 

bestaande terreinen hun waarde kunnen behouden en hoe je 

ondanks de beperkte middelen toch de kwaliteit van gebieden in 

stand kunt houden c.q. verhogen. De vraag is ook: hebben we de 

echte waarde van bedrijven terreinen wel in beeld? Of sterker nog: 

hebben we überhaupt een waarde aan bedrijventerreinen 

toegekend? Welke aspecten doen er dan toe? Lees meer... 

 

Lees meer 

   

   

 

 

Bedrijventerreinen: van wees naar 

troetelkind!? 
Hoeveel bijvoeglijke naamwoorden kun je bedenken die op het 

woord bedrijventerrein van toepassing kunnen zijn? Cees Jan Pen, 

betrokken als docent bij CLOK en lector ‘De ondernemende regio’ 

aan Fontys Hogescholen geeft er een paar, en pleit voor 

klimaatrobuuste en circulaire bedrijventerreinen. Nieuwsgierig 

geworden? 
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Samen met de gemeenten en besturen en managers van werklocaties werkt CLOK aan sterke, vitale 

en duurzame lokale economie. Hoe we dat doen? Volg ons op LinkedIn of kijk op de website 
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