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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.

 HULP VAN BIZZ ONDERNEMERS 
Iris Bourne van het Bestuur van BIZ-ondernemers
is de afgelopen weken druk bezig om in de
coronacrisis een groot aantal ondernemers
persoonlijk te benaderen. “Ik vind het erg
belangrijk om elkaar daar waar mogelijk te
steunen en te supporten.   Lees meer 

 VRAGEN AAN DE RIJKSOVERHEID 
De Rijksoverheid heeft een speciaal
telefoonnummer ingesteld voor vragen over het
coronavirus: 0800-1351. Het RIVM is de autoriteit
waarbij u terecht kunt voor instructies en hygiëne
protocollen.   Lees meer 

 ANDERHALFMETER IN HEEL 010 
Het initiatief van de Stadsmariniers en
Wijkagenten van Rotterdam Zuid die zelf 1,5
meter strepen op stoepen plaatsen, gaat heel
Rotterdam door. En het wordt nu nog makkelijker
doordat er nu ook speciale mallen zijn gemaakt
die hiervoor gebruikt kunnen worden.   Lees
meer 
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 EEN PERSOONLIJK GESPREK? 
Ondernemers BLL/GH kunnen hiervoor terecht
bij Hans van Agt 0638305269, 
Ron van Gelder 0611237000, 
Iris Bourne 0625308592    Lees meer 

 WELKOM MET 1.5 MTR AFSTAND 
Om de winkeliers op de Beijerlandselaan en
Groene Hilledijk te helpen heeft de Alliantie Hand
in Hand deze 1.5 meter aanvoerdersbanden
beschikbaar.    Lees meer 

 21 APRIL BELANGRIJKE DATUM 
Op dinsdag 21 april hakt het kabinet de knoop
door of op 28 april de coronamaatregelen kunnen
worden losgelaten. “De kans op normalisering
wordt groter als we ons aan de maatregelen
houden”, aldus premier Rutte.    Lees meer 
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