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Blijf op de hoogte van actuele informatie over ondernemen in de gemeente Gennep.

Burgemeester Hans Teunissen werd in oktober geïnstalleerd.
Door het coronavirus gaat kennismaken met inwoners en
ondernemers niet vanzelf. In een woordje richt de
burgemeester zich tot u als ondernemer in de gemeente
Gennep. Ondernemen in deze tijd valt niet mee. Als gemeente
zoeken we met u naar mogelijkheden om in deze periode te
kunnen blijven ondernemen.
Lees meer

DBO ondersteunt bedrijven en instellingen op de
bedrijventerreinen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Zo
is DBO de drijvende kracht achter het Talentenbureau. Het
Talentenbureau verbindt studenten aan bedrijven in de regio.
Als gemeente juichen we dit toe. Met het Talentenbureau
kunnen we focussen op het behouden van jong talent en
gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven.
Lees meer

Vrijdag 20 november was de Dag van de Ondernemer. Met
een filmpje zetten we onze ondernemers in het zonnetje. We
zijn trots op de veelzijdigheid, van de kernen tot de
bedrijventerreinen en het buitengebied. De gemeente heeft
waardering voor het doorzettingsvermogen van de
ondernemers, juist in deze moelijke tijd. In het filmpje
benadrukken ondernemers het belang van samenwerken.
Lees meer

Het huidige bestuur van de OndernemersVereniging Gennep
(OVG) heeft aangegeven te willen stoppen. Daarom roepen
we ondernemers op om een nieuwe vorm van deze
ondernemersvereniging op te zetten voor ondernemers in de
hele gemeente. Deze nieuwe vereniging richt zich op de
samenwerking tussen de leden onderling en met de
gemeente.
Lees meer

Mieke Thijssen maakt sinds juli 2020 het team Bedrijvenloket+
compleet. Samen met Harm van Braak, Nol van Laarhoven en
Naida Djuheric staat ze klaar voor u als ondernemer. In een
interview stelt ze zich graag aan u voor. Mieke vertelt met
welke vragen ondernemers bij haar terecht kunnen.
Lees meer

Wilt u vmbo-leerlingen laten zien welke mogelijkheden er zijn
in de regio? Geef u dan op voor het Beroepenfeest On Stage
2021. On Stage is het beroepsoriëntatieproject van Land van
Cuijk en Maasduinen. Op 11 maart maken de leerlingen
kennis met beroepen tijdens het Beroepenfeest. Op 25 maart
mogen ze een dagdeel meewerken met hun favoriete
beroepsbeoefenaren tijdens de Doe Dag. De werving van
beroepen is in volle gang. Alle beroepen zijn welkom, dus
meld u aan!
Lees meer

Zelfstandige ondernemers die financieel in de problemen
komen door de coronacrisis en niet in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen
op de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige
ondernemers (Tozo). De gemeente voert deze regeling uit.
Lees meer
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