Nieuws voor ondernemers
In de wijk Poptahof-Voorhof staan een aantal investeringen door en voor
ondernemers op de agenda. Vanuit het Ondernemersfonds wijk Voorhof, dat
gefinancierd wordt door een opslag op de WOZ aanslag is het mogelijk dit te
realiseren. Via deze Nieuwsbrief houden wij u graag twee keer per jaar op de
hoogte van de vorderingen.
ZWERFAFVAL
Lege blikjes, verpakkingen. Het is een doorn in het oog
van veel bedrijven. We hebben afspraken gemaakt met
de Stichting Stunt om het zwerfafval rond de winkels
en bedrijven in de wijk regelmatig aan te pakken. Een
vijftigplusser is door de stichting Stunt aangesteld om 16 uur
per week met de bezem door de wijk te gaan, zodat u uw
klanten schoon kunt ontvangen.
STOEP SNEEUWVRIJ
Weet u het nog, al die bergen sneeuw voor de deur afgelopen
jaar? Komende winter helpen wij u graag. Bij flinke sneeuwval zal
Combiwerk de stoepen van winkels en bedrijven schoonvegen op de
plekken waar de gemeente de sneeuw niet weghaalt. Er is een contract
voor drie jaar afgesloten. Klanten en bezoekers kunnen nu veilig over
straat uw bedrijf bereiken.

FEESTELIJKE VERLICHTING
Voor de wintermaanden zijn we druk bezig met feestelijke
verlichting van november tot en met maart. Zodra wij inzicht hebben over de investering en uitvoering zullen wij
u nader informeren.

KERSTMARKT
Op zaterdag 14 december 2013 organiseert Winkelcentrum
De Hovenpassage voor de 2e keer een grote Kerstmarkt op
de Martinus Nijhofflaan naast het winkelcentrum.
Voor de aankondiging van de kerstmarkt zal gedurende vier weken
een advertentie over twee pagina’s geplaatst worden in de Krant op
Zondag (vanaf 17 november). Adverteren is op deze twee pagina’s
voor alle ondernemers in de wijk Voorhof gratis. Graag wel uw
advertentie kant en klaar aanleveren in eps of pdf bestand,
maximaal 5 x 4 cm. Aanleveren voor 1 november ter attentie
van dennis@delftopzondag.nl.
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