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De Ondernemers Nieuws�its verschijnt 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. Meer over het samenwerkingsverband leest u

via https://bit.ly/3cZM3MA

 PAS OP! 
Veel horecaondernemingen hebben grote
�nanciële problemen door de coronacrisis.
Daarom is het juist nu voor criminelen interessant
om in de horeca te investeren. De grote contante
geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken
het mogelijk om geld wit te wassen en
bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te
faciliteren   Lees meer 

 VEEG DE TROEP VAN DE STOEP 
Het winkelend publiek wordt gevraagd 1,5 meter
afstand van elkaar te houden. Dat kan natuurlijk
alleen maar als er ook voldoende ruimte op de
stoepen is. Daarom wordt aan alle ondernemers
op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk
gevraagd om geen handelswaar op de stoep uit
te stallen en ruim baan te geven voor de
klanten.   Lees meer 
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 STAP VOOR STAP NA 6 MEI 
Op 6 mei kregen we van premier Mark Rutte te
horen dat we ons de afgelopen weken vaak goed
hebben gehouden aan de coronaregels. Daarom
worden de maatregelen stap voor stap iets
soepeler. Dit zijn de 4 stappen voor de komende
maanden  Lees meer 

DE MAATREGELEN VAN MAIREE 
Op 11 mei zijn ook de kapsalons, pedicuren en
schoonheidsspecialisten weer gestart, wel op
afspraak maar de winkel kan weer open. Mairee
van Mairee Hair en Nail Design, al 21 jaar
gevestigd in de straat, verteld dat vaste klanten
inmiddels een afspraak hebben gemaakt, maar
dat er ook veel mensen zijn die nog niet
durven.   Lees meer 

 DE ALLIANTIE VOLGEN VIA SOCIALS 
Deze digitale Nieuws�its verschijnt iedere
woensdag. Natuurlijk is er ook op andere dagen
voldoende nieuws te melden over de
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. Niets
missen? Volg ons dan op Facebook, LinkedIn en
Instagram, wil je zelf met ons iets delen?  Lees
meer 

 EEN PERSOONLIJK GESPREK? 
Ondernemers BLL/GH kunnen hiervoor terecht
bij Hans van Agt 0638305269, 
Ron van Gelder 0611237000, 
Iris Bourne 0625308592    Lees meer 

 FINANCIËLE HULP AANVRAGEN... 
Alle ondernemers die door de coronacrisis
worden getroffen, kunnen voor financiële hulp en
antwoorden terecht bij Ondernemen010, de
website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen
(RBZ) en de Kamer van Koophandel 
(KvK).   Lees meer 
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 ONDERNEMERS GEZOCHT! 
De gemeente is begonnen met het verwerven van
winkelpanden. De aangekochte panden worden
spik en span opgeknapt en aan nieuwe huurders
aangeboden voor redelijke, marktconforme
huurprijzen. We zijn nu op zoek naar
ondernemers die deze opgeknapte panden willen
betrekken met een winkelaanbod dat kopers iets
nieuws en aantrekkelijks biedt.   Lees meer 
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