Nieuws van de vereniging
Graag houden we jullie via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte
van het laatste nieuws van onze vereniging.

Jubileum Tas - The Movie!

Door OVZ-leden, voor OVZ-leden.
Gecombineerd met ons 30-jarig
bestaan.
OVZ-lid BURO RUW verzorgde een
sfeerverslag. Pakt u de popcorn er
bij?
Fijne zomer gewenst!

Zie hier de film

We mochten weer!
Na maanden lange Corona-rust, mochten we weer. Een paar uurtjes bijkletsen in Spektakel Zwijndrecht.
Er waren korte presentaties van Pieter van Loon (Tres-Invest), Dick Vink (Progam Bouwmanagement),
Tycho Jansen en Rutger Hoogerwerf (www.zozwijndrecht.nl).

Meer informatie vindt u via deze link

Gemeente Zwijndrecht lanceert
Digitale Winkelstraat: ZO
Zwijndrecht
Het zijn vreemde tijden. Niemand maakte dit
eerder mee. Wat je het best kunt doen? Daar
verschillen de meningen over. Waar we het over
eens zijn? Dat we juist nu elkaar moeten helpen.
In Zwijndrecht kijken we naar elkaar om. We
helpen elkaar. We steunen lokale initiatieven. En
ondernemers. Dat typeert Zwijndrecht. Daarom
leef je hier zo fijn. Daarom onderneem je hier.
Daarom blijf je dat natuurlijk ook gewoon doen.
Ook nu. Want dat is: ZO Zwijndrecht!
Voor ondernemers
Bent u ondernemer in Zwijndrecht? Maak dan
gratis gebruik van dit platvorm. Plaats uw
prachtige winkel of bedrijf in De Digitale
Winkelstraat. Wat moet u doen? Ga
naar www.zozwijndrecht.nl. Hier vindt u alle
benodigde informatie.

Ga naar de website ZOZwijndrecht

Omgevingsvisie Gemeente Zwijndrecht - reactie OVZ
Met genoegen heeft de OVZ ervaren dat bij de toekomstige planontwikkeling van Zwijndrecht de
gemeente een duidelijke rol ziet weggelegd voor de inbreng van het bedrijfsleven. Het is lang geleden dat
in dit soort stukken de termen bedrijfsleven en ondernemers zo vaak (constructief) genoemd zijn. Op pag.
18 lezen wij “ondernemerschap vormt een van de belangrijkste pijlers van onze gemeente”. Dus op
voorhand een compliment vanuit het georganiseerde bedrijfsleven (OVZ) richting het Gemeentebestuur!
Deze houding van het huidige Gemeentebestuur hebben wij al eerder ervaren en wordt hiermee
bevestigd.

Lees hier onze volledige reactie

Projectsubsidie vanuit Provincie ZuidHolland - Energie op bedrijventerreinen
Er kunnen weer subsidies in het kader van de regeling – Energie
op bedrijventerreinen - worden aangevraagd. Aanvragen kunnen
worden ingediend van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar
duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Duurzame
en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen
dragen bovendien bij aan het bereiken van het provinciale doel
voor het energiebeleid: een CO2-neutrale omgeving in 2035. De
subsidieregeling energie op bedrijventerreinen is één van de
instrumenten om die doelen te bereiken.

Meer over subsidie vindt u hier

Handig om te weten ->
Wettelijk verbod op
maaltijdbezorgers onder de 16
jaar vanaf 1 Julie 2020
Vanaf 1 juli is het verboden om maaltijdbezorging
te laten doen door personen die jonger zijn dan
16 jaar.

Lees hier meer informatie

Agenda
Noteer alvast de volgende bijeenkomsten
in uw agenda
16 september - Gezamenlijke
bijeenkomst Drechtsteden
Meer info volgt nog.

U ontvangt de nieuwsbrief n.a.v. uw lidmaatschap of aanmelding voor de nieuwsbrief via onze website.
Wilt u zich uitschrijven uitschrijven van de lijst.

