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Het nieuwe college van burgemeester en wethouders
presenteert binnenkort het collegeprogramma voor de
komende vier jaar. Dit is gebaseerd op het coalitieakkoord
‘Samen verder bouwen’ dat op 13 mei 2022 door de
coalitiepartijen (CDA, VVD en Elsss) is gepresenteerd en
ondertekend.
Lees meer

Maurice Veltmeijer is vestigingsmanager van Veldsink
Advies/Regiobank in Gennep en voorzitter van de BIZ
Centrum Gennep. “Ik ben betrokken bij de ondernemers
vanuit mijn zakelijke interesse, maar ook omdat ik het leuk
vind om gezamenlijk op te trekken. Gennep heeft zoveel
moois te bieden!”
Lees meer

In de gemeente Gennep hebben we een groot aantal
Oekraïense vluchtelingen opgevangen op Residence
Heijendael in Heijen. Om deze mensen zo snel mogelijk in
hun eigen inkomsten te laten voorzien, organiseren we
wekelijks een Banenmarkt samen met INTOS.
Lees meer

Wanneer alles volgens plan gaat, treedt de Omgevingswet op
1 januari 2023 in werking. In het najaar weten we definitief of
deze datum landelijk gehaald wordt. In Gennep zijn we in elk
geval klaar voor deze wet.
Lees meer

Op zaterdag 10 september is iedereen van 11.00 tot 16.00 uur
van harte welkom in het gemeentekantoor aan het Ellen
Hoffmannplein in Gennep. We organiseren dan een open dag
en een duurzaamheidsmarkt. Onze
bedrijvencontactfunctionarissen zijn hierbij ook aanwezig en
verwelkomen u graag.
Lees meer

De bedrijventerreinverenigingen in onze gemeente zetten zich
in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is
een veiligheidscertificering die zich richt op het behouden van
een kwalitatief bedrijventerrein en het verder verbeteren
hiervan.
Lees meer

Op zaterdag 11 juni vond het Frisse Blik Festival plaats op het
Elzendaalcollege in Gennep. Met zo’n 175 bezoekers kijken
we terug op een geslaagde eerste editie van deze
banenmarkt en beroepenoriëntatie. Ondanks de krappe
arbeidsmarkt kwamen werkgevers via het Frisse Blik Festival
in contact met potentiële nieuwe werknemers en stagiaires.
Lees meer

Ruim 800 vmbo leerlingen van Metameer, het Merletcollege,
Visio en het Elzendaalcollege namen ook dit jaar weer deel
aan On Stage. Tijdens het Beroepenfeest gingen ze in
gesprek met zo’n 350 beroepsbeoefenaars uit alle sectoren.
Twee weken later gingen ze op werkbezoek bij twee
beroepsbeoefenaren, om op de werkplek zelf te ervaren wat
dat beroep inhoudt.
Lees meer

Agenda
Donderdag 21 juli 2022
Doorkomst Nijmeegse Vierdaagse met diverse
festiviteiten
Lees meer
Woensdag 7 september 2022
Kennissessie arbeidsmarkt
Lees meer
Zaterdag 10 september 2022
Open dag gemeentekantoor en duurzaamheidsmarkt
Lees meer
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