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De Ondernemers Nieuws�its verschijnt vanaf april 2020 op iedere woensdag en geeft de

ondernemers op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk inzicht in het wel en wee van ons

winkel- en woongebied. Deze Nieuws�its is gekoppeld aan onze website www.hand-in-

hand.nu waar de meest actuele informatie te vinden is.

 CORONA MAATREGELEN VERLENGD 
Alle cafés, restaurants, kinderopvang, kappers en
nagelstudio’s blijven tot 28 april gesloten en
eerder genomen maatregelen blijven
ongewijzigd. Het kabinet informeert Nederland
één week voor 28 april over een nieuw
besluit...  Lees meer 

 FINANCIELE HULP VOOR BEDRIJVEN 
Voor veel ondernemers is deze periode een
moeilijke tijd om het hoofd boven water te
houden. Daarom komt het kabinet ondernemers
tegemoet die door de coronacrisis omzet
verliezen...   Lees meer 

 IN GESPREK MET ONDERNEMERS 
De komende weken nemen Laanmanager - Hans
van Agt, Bestuurslid BIZ Ondernemers - Iris
Bourne en Procesregisseur Alliantie Hand in
Hand - Ron van Gelder, persoonlijk contact op
met de ondernemers op de Beijerlandselaan en
Groene Hilledijk...  Lees meer 

 LAAT JE INSPIREREN! 
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Omdat er veel lokale initiatieven zijn die gericht
zijn op het ondersteunen van ondernemers, is het
platform #RotterdamZetDoor ontstaan. Wellicht
dat u inspiratie op kunt doen voor uw eigen
bedrijf of ideeën wilt delen  Lees meer 
 

 VERKEERSMAATREGELEN 
De fysieke verandering van het straatbeeld en een
verkeersveilige Beijerlandselaan en
Groene Hilledijk maken onderdeel uit van het
tienjarige programma van de Alliantie Hand in
Hand. Gelukkig staat niet alles staat stil door de
coronacrisis en is er de afgelopen...  Lees meer 

 WAAR KAN IK NOG MEER TERECHT? 
De gemeente Rotterdam houdt ondernemers op
de hoogte via Ondernemen010 en de
website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen
(RBZ). Daar vindt u alle informatie over waar u als
ondernemer kunt aankloppen voor hulp of
vragen...  Lees meer 
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