Ook de SBBU is door de nieuwe gemeente Maashorst

SBBU

uitgenodigd om mee te denken over de economische
visie voor de toekomst. Om als vertegenwoordiger van
de bedrijven op de Udense bedrijventerreinen beslagen
ten ijs te komen hebben we een enquête uitgezet. Op
deze enquête hebben we 115 reacties ontvangen, wat
een goede aftekening geeft aan de behoeften van
de bedrijven. Graag delen we de meest opvallende
uitkomsten uit de enquête, die een beeld geeft van nu
tot 2025.

Meten is weten
Type bedrijven

Beoordeling bedrijventerreinen

De aan de enquête deelnemende bedrijven

Gemiddeld worden de bedrijventerreinen beoordeeld

vertegenwoordigen voor het grootste gedeelte de industrie,

met een 7,3. Natuurlijk maakt de SBBU zich er

bouw, automotive, logistiek en zakelijke dienstverlening.

sterk voor om deze beoordeling naar een hoger
level te tillen. Veel genoemde verbeterpunten zijn

Groei medewerkers

camerabewaking, veiligheid en parkeerruimte. Mooie

Slechts 4% van de geënquêteerde bedrijven verwacht een

concrete punten om binnen het KVO-traject, samen

afname van het aantal medewerkers, 49% verwacht een

met gemeente, politie en brandweer op te pakken.

gelijk aantal medewerkers en 47% verwacht een groei.
Heeft u verbeterpunten, tips, suggesties of ideeën voor

Vestigingsplaats

verbetering van de bedrijventerreinen? Laat het ons

Een groot aantal bedrijven verwacht een groei van

weten.

vierkante meters bebouwd bedrijfsoppervlak. Het grootste
aantal geeft aan dat dat tussen 0 en 2.000 m2 is. Achttien

Wilt u weten wat voor u de toegevoegde waarde van de

bedrijven verwachten te groeien met 2000-5000 m2, vier

SBBU is? Wij komen graag bij u langs!

bedrijven met ca. 5000-10000 en vier bedrijven meer dan
10.000 m2.

Wilt u de volledige uitslag van de enquête inzien? Deze is te

Van de dertig bedrijven die verwachten binnen 5 jaar te

downloaden via www.sbbu.nl

gaan verhuizen, geven 28 bedrijven aan dat ze dat binnen
Uden willen doen. En daar mogen we samen best trots op
zijn.

sbbu.nl

bedrijvig uden
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