
 
 
 
 
 
Beste Maasgouwse horeca-ondernemer, 
 
Het afgelopen jaar was voor veel ondernemers niet makkelijk. Zeker niet voor ondernemers in de 
horeca, die hard getroffen zijn door de beperkende maatregelen rondom Covid -19. Samen met 
Horeca Nederland  willen we u graag uitnodigen voor een bijeenkomst op maandag 4 oktober.  
 
Die ochtend willen we u informeren over de nieuwe kansenkaart Recreatie en Toerisme die 
ontwikkeld wordt voor Maasgouw. Op 23 september vindt daarvoor al een  inspiratieavond plaats 
met ondernemers. Tijdens de sessie op  4 oktober praten we u daar graag over bij en horen graag uw 
reactie. 
 
Ook gaan we graag met u in gesprek over uw plannen voor de toekomst. Wat zijn deze plannen en 
wat heeft u hiervoor nodig? We hebben daarvoor ook een paar partijen uitgenodigd om toe te 
lichten hoe zij u kunnen ondersteunen, mocht dat nu of in de toekomst nodig zijn. Het Instituut voor 
Midden en Kleinbedrijf en het Ondernemersklankbord zullen kort toelichten wat zij voor 
ondernemers zoal kunnen doen.  
 
Bent u erbij? De bijeenkomst vindt plaats bij Fun Beach op maandag 4 oktober van 10:30 tot 12:30 
uur. Voor een hapje tijdens de bijeenkomst is gezorgd. Laat even weten dat u deelneemt via 
p.vandersterren@gemeentemaasgouw.nl 
 
 
We hopen u hier in groten getale te mogen ontmoeten, zodat we samen kunnen werken aan een nog 
sterkere horeca in Maasgouw! In de bijlage vindt u het programma en praktische informatie. 
 
 
Carla Peters 
Wethouder gemeente Maasgouw 
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UITNODIGING HORECA IN MAASGOUW  
 
Datum:                Maandag 4 oktober 
Tijd :                     10:30 – 12:30/13:00 
Genodigden: Horeca ondernemers uit gemeente Maasgouw 
Locatie :              FUN BEACH PANHEEL, Velkenskamp 1, Heel. 
 
 
Programma  
 
10:15 – 10:30  Inloop 
 
10:30 – 10:35  Welkomstwoord en toelichting op het programma door wethouder Carla Peters 
 
10:35 – 10:40  Korte introductie Koninklijke Horeca Nederland door Christiaan Fijen 
 
10:40 – 11:10  Kansenkaart Recreatie en Toerisme Maasgouw door Anouk Pouwels 

            Ruimte voor vragen  
 
11:10 – 11:20  Koffieronde 
 
11:20 – 11:40  Hulp aan ondernemers : overname, uitbreiding,  opvolging of beëindiging:  
                           Presentatie door het Ondernemersklankbord 
 
11:40 – 12:00  Hoe verder na Corona: regelingen en hulp bij het vinden van steun en financiering : 

            Nieuwe wetgeving, einde steunmaatregelen.                      
            Presentatie door IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) 

 
12:00 – 12:30  Discussie toekomstmogelijkheden Horeca in Maasgouw  

            Wat hebben ondernemers nog nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen?  
                           Wat gaat goed, wat kan beter. Waar liggen kansen, waar bedreigingen. 
 
12:30 – 13:00  Afsluiting en mogelijkheid tot nababbel 
 
 
Tijdens de bijeenkomst hebben we broodjes voor u klaarliggen. 
 

 
 


