Gustave Pol, accountmanager bij de gemeente voor het bedrijfsleven in ’s-Hertogenbosch
Bij de bestuursvergaderingen van Bedrijvenpark De Brand is Gustave Pol vanuit de gemeente de
contactpersoon. Als contactpersoon vanuit de afdeling Economie & Energie van de gemeente denkt
hij mee over zaken die op het bedrijventerrein spelen en die vanuit de gemeente, of in een samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente, verbeterd kunnen worden.
Ook individuele bedrijven kunnen een beroep doen op de gemeente met vragen over hun huidige
locatie op het bedrijventerrein, verplaatsing naar een andere (bestaande) locatie of de mogelijkheden van nieuwbouw op een van de bedrijventerreinen in ’s-Hertogenbosch. De gemeente streeft
ernaar dat ondernemers kunnen ondernemen en kunnen groeien.
Voor u is accountmanager Gustave Pol daarvoor het eerste aanspreekpunt.
Vanuit een onafhankelijke positie wordt meegedacht met het bedrijf en kunnen de verschillende
opties voor huisvesting naast elkaar gelegd worden. Bij bestaande panden gaat dat bijvoorbeeld om
de bestemming die passend moet zijn en wordt meegedacht in het proces rondom de aanvraag van
vergunningen. Bij nieuwbouw op een van de bedrijventerreinen zorgt de gemeente voor een totale
begeleiding van eerste schets, informatieve aanvraag tot vergunning verlening en aankoop van de
bouwgrond.
Gustave is werkzaam binnen de afdeling economie & energie binnen de sector Stadsontwikkeling.
Hierdoor kan hij snel de contacten leggen met de collega’s die zich bezig houden met de
verduurzaming en de energie transitie waarin we ons bevinden. Ook met andere collega’s binnen de
gemeente kan snel contact gelegd worden, bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening en
vergunning verlening. En buiten de gemeente heeft Gustave een breed netwerk als het gaat om
bouw- en vastgoed partijen, maar ook op het vlak van arbeidsmarkt, financiering etc..
Mocht u vragen hebben of interesse hebben in een kennismakingsgesprek met de accountmanager,
neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Indien gewenst kan u dit natuurlijk
ook doen via het secretariaat van Bedrijvenpark De Brand.
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