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Maart 2022
Ondernemers op bezoek bij Van
Gelder
Ridderkerkse ondernemers hebben elkaar
vrijdag 25 maart weer ontmoet tijdens de
ondernemerslunch. Ze werden verwelkomt in het
indrukwekkende bedrijfspand van Van Gelder
Groente en Fruit aan de Krommeweg.
De middag werd geopend door wethouder Henk van
Os (economie), gevolgd door een praatje van directeur Gerrit van Gelder. Hij presenteerde met
gepaste
trots
zijn
indrukwekkende
familiebedrijf.
Van Gelder levert al ruim 65 jaar dagverse aardappelen, groente en fruit. Hotels, restaurants,
zorginstellingen en cateraars zijn belangrijke afnemers. Daarnaast heeft Van Gelder nog altijd
een
eigen
AGF-verswinkel
in
het
centrum
van
Ridderkerk.
De lunch vond plaats in het Experience Center van Van Gelder. Dat is een ruimte in het
hypermoderne bedrijfspand, waar het bedrijf haar kennis over voeding en duurzaamheid wil
overbrengen
aan
gasten.
Evenement
Afgelopen oktober was er voor het eerst sinds de coronapandemie weer een ondernemerslunch.
Toen blikte wethouder Van Os vooral terug op de afgelopen twee corona-jaren. Hij is blij dat er
nu ook een tweede ondernemerslunch georganiseerd kon worden. “Het is fijn dat ondernemers
elkaar
na
die
vervelende
jaren
weer
kunnen
ontmoeten
en
inspireren.”
Het volgende evenement dat staat gepland, is Sint Joris en de Zaak.

Save the date voor "Sint Joris en de
Zaak"
We willen graag onze waardering uitspreken voor de
Ridderkerkse ondernemers. Daarom organiseren we
op donderdag 21 april 2022 van 16:00 uur tot 20:00
uur de tweede editie van “Sint Joris en de Zaak” en
je
bent
van
harte
welkom!
“Sint Joris en de Zaak” is het moment om als
Ridderkerkse ondernemer inspiratie op te doen,
elkaar te ontmoeten en te genieten van

een

lekker

hapje

en

drankje.

Reserveer deze datum alvast in je agenda. De officiële uitnodiging met meer informatie over het
programma
ontvang
je
binnenkort.
We zien je graag tijdens “Sint Joris en de Zaak”!

Subsidieregeling
huurcompensatie
Corona Ridderkerk ook in 2022
Veel
ondernemers,
zoals
winkeliers,
horecaondernemers,
sportschoolhouders
en
ondernemers met niet-medische contactberoepen
zijn zwaar getroffen door de coronacrisis.
De landelijke coronamaatregelen hebben in veel
gevallen ook voor financiële problemen gezorgd.
Om de situatie van ondernemers te verlichten heeft de gemeente de ‘subsidieregeling
huurcompensatie
Corona
Ridderkerk’
ook
voor
2022
ingesteld.
Deze regeling heeft tot doel eigenaren/verhuurders van een verhuurd bedrijfspand (niet-woning)
in Ridderkerk aan te moedigen om huurkorting of -kwijtschelding te verlenen aan ondernemers
die
door
de
coronamaatregelen
(deels)
gesloten
waren.
Verhuurders kunnen de subsidie aanvragen via ondernemen@ridderkerk.nl.

Subsidie voor
vergroenen

ondernemers
van

voor het
daken

Interessante subsidie voor ondernemers om hun daken te
vergroenen met beplanting en zo de biodiversiteit te
verhogen en de hittestress te lijf te gaan!
Heeft u interesse? Hier vindt u meer informatie.

Lokaal inkopen

Het thema Lokaal Inkopen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Ridderkerk. We
proberen zoveel mogelijk kansen te bieden aan lokale bedrijven en we vragen hier blijvend
aandacht voor met inachtneming van de aanbestedingsregels. Om ondernemers hierbij te helpen
publiceren wij op de website de geplande aanbestedingen op de inkoopkalender. Die kalender
vindt u op de gemeentelijke website. Wilt u meer weten over ons inkoopbeleid klik dan hier.

Aan-/afmelden nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan weten door af te melden via de link
onderaan de nieuwsbrief. Het kan ook zo zijn dat u de nieuwsbrief via social media of andere
wegen onder ogen hebt gekregen en hem graag in het vervolg wil ontvangen. Dat kan!
Aanmelden kan via ondernemen@ridderkerk.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Voor een goede ontvangst voegt u ondernemen@ridderkerk.nl toe aan uw adresboek.
Onze privacy verklaring vindt u op onze website

