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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Actie "Ben Loyaal Koop Lokaal" is nu gestart
Nieuw lid: installatiebedrijf van Grinsven
Stimuleer fit en gezond thuiswerken bij jouw werknemers!
Herinrichting van de Kruishoekstraat en de rotonde Cereslaan-Bosschebaan
Future Fit Programma (Post Corona)
Corona overbruggingslening voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers
Corona: info over maatregelen voor ondernemers en zzp'ers
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Actie "Ben Loyaal Koop Lokaal" is nu gestart
Deze actie is opgezet door enkele enthousiaste ondernemers uit het centrum van
Heesch in samenwerking met de gemeente Bernheze. De ondernemersvereniging
onderschrijft deze actie volledig en steunt ook financieel.
Voor meer info over de actie zie ook www.benloyaalkooplokaal.nl
Wat houdt de actie in
Inwoners van onze gemeente schaffen cadeaubonnen (waardebonnen) aan, die zij
uiteindelijk weer aan de plaatselijke ondernemers uitgeven. De bonnen worden netjes
verpakt met een kleine surprise. Deze actie zal maximaal 10 weken duren. Kijk op
www.benloyaalkooplokaal.nl hoe je in het bezit komt van een cadeaubon.
De koper kan met de cadeaubon ook nog eens een stem uitbrengen voor een bijdrage
aan zorgmedewerkers binnen onze gemeente, zoals thuiszorg, ouderenzorg of in het
ziekenhuis.
Win mooie prijzen
De cadeaubon is daarnaast ook een lot van de organisatie ‘Stichting Ben Loyaal Koop
Lokaal’. Uit alle ingeleverde bonnen, worden wekelijks prijswinnaars getrokken. De
prijzen stellen de ondernemers uit een specifieke, door corona getroffen, branche ter
beschikking.
De volgende branches doen mee
Horeca, kappers en andere contactberoepen, detailhandel, schoonheidsbranche, sport,
wonen en vrije tijd, mode, manicure en pedicure.

Nieuw lid: installatiebedrijf van Grinsven
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Alwin van Lent:
"Installatiebedrijf van Grinsven is uw betrouwbare partner voor:
Dakbedekking
CV ketel installatie, onderhoud en vervanging
Radiatoren en vloerverwarming
Zonnecollectors
Waterleidingen en gasleidingen
Wij zijn een compacte organisatie met enthousiaste goed opgeleide vakmensen. Juist
de beperkte omvang van ons bedrijf geeft u als klant de zekerheid dat u altijd een
aanspreekpunt heeft."
Adres: Vinkelsestraat 22, Heesch

Stimuleer fit en gezond thuiswerken bij jouw werknemers!
MKB-Nederland, VNO-NCW en stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! hebben het
digitale platform Thuiswerken is ‘topsport’ opgericht. Op deze site staan informatie en
tips over thuiswerken. Van praktische handreikingen om om te kunnen gaan met
stress, tot tips voor voldoende beweging en goede voeding.
Link naar het platform

Herinrichting van de Kruishoekstraat en de rotonde CereslaanBosschebaan
Info gemeente Bernheze
De gemeente Bernheze is bezig met het opstellen van een ontwerp voor de
herinrichting van de Kruishoekstraat en de rotonde Cereslaan Bosschebaan. Het
schetsontwerp is eerder per mail verspreid onder een aantal direct betrokkenen en
belanghebbenden. Op dit ontwerp zijn een aantal reacties ontvangen.
Op basis hiervan is het ontwerp inmiddels aangepast en uitgewerkt naar een definitief
ontwerp (blad1 en blad2).
Wij verzoeken u om het Definitief ontwerp te bekijken en eventuele reacties uiterlijk
vrijdag 8 mei te mailen naar m.vander.leest@bernheze.org. Wij kunnen deze reacties
dan meenemen bij het uitwerken van het Definitief ontwerp naar de technische
tekeningen voor de uitvoering. Na de zomervakantie willen we een informatieavond
houden waar we de technische tekeningen laten zien en samen met u de uitvoering en
de bijbehorende verkeersmaatregelen willen bespreken.

Future Fit Programma (Post Corona)
Met haar Future Fit Programma, het post Corona supportprogramma van
OndernemersLift+, helpt zij start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in NoordoostBrabant om door de Coronacrisis te komen. Het programma richt zich op bedrijven die
voor het uitbreken van de Coronacrisis gezond waren en zich aan willen én kunnen
passen aan een nieuwe werkelijkheid. Met behulp van een bewezen workshopprogramma gaan ondernemers in kleine groepen hun bedrijf herijken en klaarmaken
voor een nieuwe toekomst. Daarnaast biedt het programma één-op-één ondersteuning
aan de ondernemers, om een verdieping te krijgen in de ontwikkeling van hun bedrijf.
Doordat veel ondernemers op dit moment te maken hebben met soortgelijke
problemen, leren zij in het programma ook veel van elkaar.
'We gaan ondernemers helpen en ondersteunen om ze zo goed mogelijk door de crisis
heen te loodsen en hen future-fit te maken’, zegt Huub Dormans, directeur van
OndernemersLift+. ‘Wij openen geen nieuw loket, maar helpen de ondernemers handson. Daarbij maken we optimaal gebruik van het ecosysteem dat aanwezig is in
Noordoost-Brabant, door samen te werken met partners en lokale adviseurs. Zo levert
OndernemersLift+ de maximale toegevoegde waarde.’
Meer info op de website van OndernemersLift+

Corona overbruggingslening voor start-ups, scale-ups en
innovatieve mkb-ers
Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag doen
voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Het gaat hierbij om bedrijven, die
overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COLfaciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben
gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen
bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire
rekening-courantverhouding).
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op
verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de
leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen
Meer informatie en aanvraagportaal

Corona: info over maatregelen voor ondernemers en zzp'ers
Gemeente Bernheze:
Coronavirus: informatie voor ondernemers en ZZP-ers.
Rijksoverheid:
Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers
Vragen over financiële regelingen
KvK:
Coronaloket
Regelingencheck
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