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 Aan de bedrijven van het bedrijventerrein 
       
       
       
       
 
 
uw bericht van       correspondent Brenda Rosiers 
uw kenmerk       telefoonnummer 03 310 05 38 
ons kenmerk       fax 03 311 71 70 
datum 06-06-2016 e-mail brenda.rosiers@malle.be 
 
Deelname opendeurdag gemeente Malle 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
De gemeente Malle organiseert driejaarlijks een grote gemeentelijke opendeurdag. Op 
zondag 2 oktober 2016 vindt onze volgende editie plaats. Deze kadert in het thema 
‘bedrijvigheid en mobiliteit’. Daarom betrekken we hier ook graag onze bedrijven bij.  
 

Maximalle 
wonen, werken en winkelen in eigen dorp 

 
Dat is de titel waar we mee naar buiten komen. Aan het gemeentehuis in Westmalle stellen 
we onze eigen gemeentelijke dienstverlening voor en zorgen we voor de nodige ambiance. 
Daarnaast zal ook de middenstand in Oost- en in Westmalle haar winkels openen.  
 
We trekken deze bedrijvigheid graag door naar ons industrieterrein. U kunt daarom als 
bedrijf die dag ook uw deuren openen, samen met tal van andere bedrijven uit ons 
bedrijventerrein. U staat dan in voor de eigen organisatie van uw opendeurdag, wij als 
gemeente zorgen voor de promotie en catering. 
 
Ons doel is om het Bedrijvenpark Malle positief in de kijker te zetten. Hoe meer bedrijven 
hun deuren open zetten, hoe meer beweging er die dag in het industrieterrein zal zijn en 
dus hoe groter het succes! In het kader van ‘werken in eigen streek’ proberen we ook om 
de dag ervoor een jobbeurs aan onze opendeurdag te koppelen. Geïnteresseerden kunnen 
dan eventueel - na een bezoek aan de jobbeurs - de dag nadien een kijkje nemen in het 
bedrijf dat hen aanspreekt. De organisatie van de jobbeurs is weliswaar nog onder 
voorbehoud van enkele goedkeuringen.   
 
Malle zal in ieder geval op zondag 2 oktober serieus in beweging zijn! En dat is ook de 
bedoeling… 
 
Concreet:  
Als u deelneemt aan onze opendeurdag spaart u heel wat geld uit. Deelname is immers 
volledig gratis. U betaalt enkel de onkosten voor de plannen die u zelf maakt binnen uw 
bedrijf. U heeft geen kosten voor drank en catering, want dat voorziet de gemeente op een 
centrale locatie in Westmalle, u kunt hier steeds naar doorverwijzen.  
 
Ook de promotie is gratis, want wij nemen dit mee op in een grote communicatiecampagne 
in eigen dorp. Meer nog: omdat we ook tewerkstelling in eigen streek willen promoten, 
geven we zelfs half september een vacaturekrantje uit in Malle. Elk bedrijf kan er sowieso 
beknopt zijn vacatures in laten opnemen. Maar als u deelneemt aan de jobbeurs of aan de 
gemeentelijke opendeurdag nemen we u uitgebreider op in ons krantje en krijgt u wat 
redactionele aandacht. Van een mooie promotie gesproken!  
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Interesse?  
Laat het ons weten via communicatie@malle.be. Onze communicatiedienst neemt nadien 
met u contact op voor de verdere uitwerking. Bij deelname vragen wij enkel een vrije 
bijdrage voor de samenstelling van een mooie prijzenpot. Wij werken immers een 
wedstrijd of actie uit waarmee we bezoekers willen stimuleren om zoveel mogelijk plekken 
te bezoeken.  
 
Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met Brenda Rosiers, 
verantwoordelijke communicatie (03 310 05 38 of brenda.rosiers@malle.be) of met Fons 
Van den Bergh, manager Bedrijvenpark Malle vzw (0475 41 53 07 of 
manager@bedrijvenparkmalle.be).  
 
Vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Sven Brabants    Harry Hendrickx 
gemeentesecretaris   burgemeester 


