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ondersteuning ondernemersMalle - coronacrisis

Beste ondernemerin Malle

Het zijn zware tijden. Zeker ook voor elke ondernemer.

Het is voor iedereen bang afwachten wat de gevolgen van dezecrisis gaan zijn. Voor u als

ondernemer, maar ook voorons, als lokale overheid.

De federale en de Vlaamse overheid werkten al een aantal steunmaatregelen uit voor
ondernemers. Voor specifieke vragen met betrekking tot deze ondersteuning en andere
ondernemersgerelateerde vragen neemt u best contact op met de infolijn van het Vlaams
Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO ) via 0800 20 55.

Ook lokaal willen we bekijken waar we ons steentje kunnen bijdragen, tijdens maar vooral ook
na de coronacrisis.

Wewillen er immers ook zijn voor u, de Malse ondernemer.

We denkendat het zinvol is om deze maatregelen uit te werken in overleg met onze

ondernemers. We nemen daarom geen overhaaste beslissingen, maar willen komentot
doordachte acties, die ook daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor de ondernemersin Malle.

Fysiek vergaderen zit er momenteelniet in, maar op onze website hebben weeen pagina

coronanieuws voor ondernemers: https://www.malle.be/coronanieuws-voor-ondernemers.

We houdendie zo actueel mogelijk, en we lanceren op deze pagina ook al een oproep om ideeén
aan te leveren. We houden u zeker op de hoogte van het verdere verloop van dit proces.

Verder willen we graag een zo volledig mogelijk adressenbestand opbouwen. Daarom nog eens
een warme oproep om als bedrijf te registreren via www.malle.be/bedrijven. U registreren

heeft verschillende voordelen: de inwoner van Malle krijgt een mooi overzicht van alle bedrijven
in Malle. Maar misschien nog belangrijker: we hebben als gemeente uw contactgegevens. We

gebruiken deze gegevens om u op de hoogte te houden van ondernemersgerelateerde informatie
en evenementen. U houdt zelf uw gegevens actueel, waardoor wij u steeds op de juiste manier

kunnen bereiken!

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Sofie De Keuster, coördinator vrije tijd en

onderwijs via het telefoonnummer 03 310 05 84 of het e-mailadres economie@malle.be.
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