Ondernemers aan het woor
“Ondernemen aan het

kanaal heeft ons bedrijf veel
gebracht. Door de ligging
n het

Personeel
Wij helpen u graag met het vinden van het juiste

personeel. Wij hebben samenwerkingen met zowel
onderwijs, overheid als ondernemers

Twentekanaal s onze
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“Als ondernemer voelen we ons

ze r thuis in Hof van

Twente. Het is er prettig wonen en werken. 75% van
ons personeel komt ook uit de Hof,

Onze kernen hebben allemaal een actieve
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werken onderling goed samen, zijn goed verenigd

en hebben een gezamenlijke visie opgesteld.
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Ook voelen we ons als onderneming
gewaardeerd door de inwoners,
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“Zonder samenwerking kunje
geen bedrijf bouwen of blijven
ontwikkelen. In Hengevelde heerst
n gedreven ondernemersklimaat,
waarbij er op een positieve
en

efficiënte manier

wordt

samengewerkt. Dit maakt het voor
mijn onderneming een succesvolle

Gemeente Hof van Twente

werklocatie. Ondernemers maken

de Höfte 7

deel
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uit van de dagelijkse

gang van

zaken in het dorp. Ontspanning,

Postbus 54

wonen en werken gaat in Hengevelde altijd hand in

7470 AB GOOR

hand. Hier

0547 -8585 85

lig en mijn wortels,

hier voel k mij thuis.
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Onze bedrijventerreinen

In de Hof zitten ruim 3000 bedrijven
16.000 mensen hebben een baan in

Bedrijventerreinen
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Zenkeldamshoek (Goor} /

Hof van Twente

)

Gemeente Hof van Twente biedt u

een persoonlijk ondernemersloket

Twentekanaal (Markelo)

Sneidersbos (Delden)

Zenkeldamshoek

ondernemers en ondersteuning

Het Wegdam (Hengevelde)

financieringsmogelijkheden

Spechthorst (Goor)
De Whee (Goor)
Bedrijventerrein Bentelo (Bentelo)

Hof van Twente faciliteert graag startende

Wilt u nieuw bouwen? Dan beschikt de Hof nog over

Hof van Twente stimuleert duurzaam

prachtige bouwkavels op Zenkeldamshoek.

ondernemerschap

Wij bieden ondernemers de kans hun plannen volledig

Hof van Twente helpt bij subsidie- en

naar eigen wensen in te vullen. Dit blijkt uit het

innovatievragen

aanbod van kavels, waar nagenoeg geen beperkingen
gelden voor de omvang van de kavel. Ook biedt de

Hof van Twente is actief! Er heerst een echte

ruime milieucategorie, tot en met 4.1, alle ruimte voor

“samen de schouders er onder” mentaliteit

ondernemingen om hun plannen te realiseren.
Bedrijvenpark Zenkeldamshoek is er ook voor de kleine

Hof van Twente is goed bereikbaar over water,

Iokale ondernemer! Zenkeldamshoek is meer dan

spoor en wegen

Bedrijventerrein Diepenheim (Diepenheim)
Station
Haven

ondernemen, hier kunt u ondernemen op maat
Hof van Twente beschikt over actieve

Hof van Twente biedt niet alleen een aangenaam
klimaat om te wonen en te recreëren, absoluut ook

Bedrijvenpark Zenkeldamshoek is ruim 38 hectare

ondernemersverenigingen

om te werken. Hof van Twente profileert zich op een

groot, waarvan nog enkele hectares beschikbaar
zijn. Het park biedt ruimte aan een grote diversiteit

We zetten de kracht van de Regio Twente in om

twee treinstations. Verder liggen diverse grote Twentse
steden op steenworpafstand. Daarnaast beschikt Hof

aan bedrijven. De meeste kavels zijn bestemd voor

onze ondernemers verder
te helpen

van Twente zelf over een tal van bedrijventerreinen.

www.zenkeldamshhoek.nl

mooie locatie dichtbij de A1, A35, het Twentekanaal en

gemengde bedrijvigheid (bedrijfsruimte en kantoor).
Ontspannen ondernemen in het groen

