
 

 

 

 
 
 
 
Aan: Omwonenden en aangrenzende 
ondernemers  
Bedrijvenpark Zevenellen in Haelen  
 

 

 

 

Geachte omwonenden en aangrenzende ondernemers van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark 
Zevenellen, 

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML BV) is aan het werk om Duurzaam Multifunctioneel 

Bedrijvenpark Zevenellen in Haelen te ontwikkelen. Afgelopen zomer voltooiden we, met de aanleg van de 

wegen, het bouwrijp maken van het noordelijke gedeelte van het bedrijvenpark. Met uitzondering van het 

voormalige Attero-terrein. Daarmee kunnen nieuwvestigers hun bouwactiviteiten starten op weg naar 

verdere bedrijfsvoering. Zo maken we ons met Bedrijvenpark Zevenellen sterk voor een bijdrage aan 

economie, werkgelegenheid én leefbaarheid voor inwoners van Leudal en Midden-Limburg.  

Graag informeren we u in grote lijnen over de werkzaamheden, wanneer ze plaatsvinden, wat u er mogelijk 

van merkt en waar u terecht kunt met vragen en/of opmerkingen. 

 

Werkzaamheden nieuwvestigers op noordelijk deel gestart 

De eerste grond- en bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart door nieuwvestigers. Deze en andere 

werkzaamheden hebben impact voor u als omgeving, de impact is echter voor iedereen anders. Insteek is 

om deze werkzaamheden met respect voor de omgeving te doen. Met andere woorden: dat eventuele 

overlast tot een minimum blijft beperkt. De praktijk wijst het uiteindelijk uit. De (potentiële) nieuwvestigers 

hebben we verzocht u tijdig, liefst voorafgaand aan werkzaamheden, te informeren hierover.   

 

Werkzaamheden voormalig Attero-terrein 
De sloop van het voormalig Attero-terrein is inmiddels gestart. Daarbij sloopt lokale ondernemer Bloem 
Group het voormalig kantoorpand (voormalig PLEM), het ondergrondse koelwaterkanaal en de 
ondergrondse schuilkelder. De brandweerkazerne is al gesloopt. De sloop gebeurt volledig circulair: alle 
materialen krijgen zoveel als mogelijk een nieuw leven. Naar verwachting vinden deze werkzaamheden tot 
en met november 2021 plaats. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Medio 2022 verwachten we het 
terrein bouwrijp te hebben.  

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats en wat merkt u er van 
In het algemeen vinden de werkzaamheden grofweg op de volgende momenten plaats:  

• In principe doordeweeks tussen grofweg 07.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags. 

• Incidenteel in het weekend. 

• Naar verwachting, over een periode van meerdere jaren. Naast mogelijke tussenpozen dat er geen 
bouwactiviteiten zijn. Deze periode hangt samen met de daadwerkelijke verkoop van de kavels, de 
ontwerpfase voor de nieuwe huisvesting, doorlooptjid van procedures en bouwtijd. 
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Mogelijk ervaart u extra geluid, stof (bij droogte), vrachtverkeer of anderzijds.  

Vragen en/of eventuele hinder: OML is voor u bereikbaar 
Mocht u hinder ondervinden, laat het ons weten. Dan kunnen we, indien mogelijk, actie ondernemen en/of 
samen naar een oplossing zoeken. Dat zal niet altijd lukken omdat sommige werkzaamheden nu eenmaal 
met geluid of anderzijds gepaard gaan. Daar waar we actie kunnen ondernemen, doen we dat graag. Zo 
leidde het signaal vanuit de omgeving over buitensporig geluid (zowel vanuit muziek als stemmen die 
machines probeerden te overschreeuwen) tot een dringend verzoek aan de betreffende (onder)aannemers 
om het geluid te temperen. We streven naar een goede balans tussen werken op locatie en woongenot.   

• Bij vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met ons via 0475 -42 62 42 of info@oml.nl.  

• Bij dringende zaken tijdens werkzaamheden: contact John Giesen, gebiedsontwikkelaar van OML, 06-13 
45 29 35, giesen.j@oml.nl.  
 

Stand van zaken nieuwvestigers 
OML verwacht de volledige gronden van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen, een gebied 
van 48 hectare te kunnen verkopen aan circa 15 bedrijven. Hierbij kan een resultaat van tussen 400 en 750 
directe arbeidsplaatsen ontstaan. Behalve deze rechtstreekse arbeidsplaatsen vindt er ook een gunstige 
ontwikkeling plaats op indirecte werkgelegenheid in de gemeente Leudal. Denk hierbij aan de inzet van 
schoonmaakpersoneel, beveiliging, onderhoud, horeca et cetera. 
 
Namen van twee nieuwvestigers zijn inmiddels bekend: Coöperatie 7-LL en Dimass Group. Een derde 
verkoop is gerealiseerd. Hierover volgt spoedig meer informatie. Concreet zijn wij in gesprek met diverse 
potentiële vestigers over 15 van de 18 kavels. Dit zijn langdurige trajecten omdat we alle stappen zorgvuldig 
zetten: voor de ondernemer, voor OML, voor de gemeente Leudal én voor de omgeving. Met meerdere 
partijen voeren we momenteel vergaande onderhandelingen over verkoop. Goed voor zo’n 12 hectare.  
 
Alle ontwikkelingen worden gedeeld in de klankbordgroep Zevenellen. De klankbordgroep bestaat uit een 
divers gezelschap: omwonenden, natuur- en milieugroeperingen, Studiegroep Leudal, dorpsraden uit uw 
gemeente en Fauna Beheer Eenheid. Dit zijn mede uw vertegenwoordigers en wij gaan graag het gesprek 
met hen aan. Samenwerken is het allerbelangrijkste.  
 
Zodra we nieuws over eventuele nieuwvestiging kunnen delen, hoort u dat vanzelfsprekend. De 
nieuwvestiger bepaalt het moment hiervan. Aangezien zij natuurlijk eerst ook eigen medewerkers en/of 
andere relaties zelf willen informeren. Met de verdere verkoop van de kavels krijgt de lokale, regionale en 
boven-regionale bedrijvigheid op Zevenellen daadwerkelijk een plek.   

Bouwwerkzaamheden volgen via BouwApp 
Wilt u op de hoogte blijven van projectontwikkelingen en eventuele aankomende werkzaamheden? Dat kan 
via de Bouwapp op uw telefoon of tablet. U kunt deze app gratis downloaden in de appstore (Google, Apple 
of Windows) en zoek op ‘Zevenellen’.  
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Meer informatie over het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is te vinden op de website 
www.oml.nl. 

Mocht u interesse hebben in de digitale nieuwsbrief van OML/ Zevenellen? Meld u dan aan via info@oml.nl. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV 

 

 

De heer Hans Coppus 
Directeur Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV 
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