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Vrijdag 18 november is de Dag van de Ondernemer. Met een
filmpje zetten we onze ondernemers in het zonnetje. In het
filmpje doen ondernemers Sjoerd Arts (Bakkerij Arts), Marius
van den Hoogen (eXtra Lunchcafé) en Rick de Haas (De
Haas Verhuur) hun verhaal. Ook wethouder Van Hulsteijn
komt aan het woord. Bekijk het filmpje op onze website.
Lees meer

De feestverlichting hangt, Sinterklaas is in het land: de
decembermaand is in aantocht! Wie lokaal koopt, draagt bij
aan een bruisend Gennep. Daarom bieden we u als
ondernemer dit sinterklaasgedicht aan om te delen met uw
klantenkring. Zien we het terug op uw sociale media-account?
Lees meer

Het is geen makkelijke tijd om in te ondernemen. Eerst was er
de coronacrisis, nu zitten we in een energiecrisis. Als
gemeente bieden we u een helpende hand. Onze
bedrijvenadviseurs gaan graag met u in gesprek om te zien
wat ze voor u kunnen betekenen.
Lees meer

De 3 bedrijvenadviseurs staan voor u klaar om al uw vragen
over ondernemen in Gennep te beantwoorden. Met elk hun
eigen aandachtsgebied kunnen zij u als eerste aanspreekpunt
optimaal bijstaan. Maak gebruik van hun expertise, zodat we
samen aan een nog beter ondernemersklimaat kunnen
bouwen!
Lees meer

De toekomst van gemeente Gennep maken we samen.
Daarom werken we de komende tijd met ondernemers,
inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties aan
een toekomstvisie voor onze gemeente. Wat voor gemeente
willen we dat Gennep in 2040 is? Voor het antwoord op die
vraag hebben we uw inbreng nodig.
Lees meer

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw (> 100 m2)
minimaal energielabel C hebben. Heeft uw pand geen label of
voldoet het nog niet aan de eisen? Dan is het noodzakelijk
hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.
Lees meer
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