Bekijk de webversie

29 september 2022

Het college van B&W presenteerde aan het begin van de
zomervakantie het collegeprogramma. Het college wil samen
met de samenleving de ambities voor 2022-2026 verder
uitwerken. Wethouder Janine van Hulsteijn neemt ook deze
collegeperiode de portefeuille economie voor haar rekening.
Lees meer

We leven in onzekere tijden, zeker voor agrariërs. Door de
stikstofcrisis, klimaatverandering en veranderende
regelgeving, staan boeren voor grote uitdagingen, die de
toekomst van hun bedrijf beïnvloeden. Op 12 juli 2022
organiseerden we voor hen een inspiratieavond over de
toekomst van de Gennepse landbouw.
Lees meer

Op vrijdag 18 november organiseren we weer een
Mantelzorgmarkt, ter waardering van de mantelzorgers. Op
deze markt krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om voor
100 euro producten of diensten aan te schaffen bij lokale
ondernemers. Ieder niet-filiaal gestuurd bedrijf uit de
gemeente Gennep kan zich inschrijven om deel te nemen aan
de Mantelzorgmarkt.
Lees meer

Op 7 september was er weer een Kennissessie Arbeidsmarkt.
Het thema was dit keer ‘duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
medewerkers’. De aanwezigen werd duidelijk hoe belangrijk
het is dat iedere medewerker de betekenis van zijn/haar rol in
het werkproces begrijpt en onderstreept.
Lees meer

Het Limburgs Investerings- en Ontwikkelingsfonds (LIOF)
helpt innovatieve ondernemers in Limburg met advies,
netwerken en financiering. Met diverse programma's is het
LIOF in meerdere sectoren actief. Bent u benieuwd naar de
mogelijkheden voor u? Neem dan eens contact op met het
LIOF.
Lees meer

De 8 Noord-Limburgse gemeenten hebben, samen met onder
andere LLTB, MKB-Limburg en de HAS Hogeschool, het
Platform Agrotoerisme opgericht. Dit platform verbindt
ondernemers en instellingen uit de toeristische en agrarische
sector met elkaar. Het doel? Het ondersteunen van
ondernemers uit beide sectoren in het realiseren van
innovatie, omzet en winst rondom agrotoerisme.
Lees meer

Agenda
Vrijdag 18 november
Dag van de Ondernemer
Meer informatie volgt
Vrijdag 18 november
Mantelzorgmarkt met Gennepse ondernemers
Lees meer
Dinsdag 29 november
Kennissessie Arbeidsmarkt
Lees meer
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