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AMBITIE: HOF VAN TWENTE ENERGIENEUTRAAL IN 2035

 

DAADKRACHTIGE KERNEN

VERBONDEN DOOR AMBITIE

SAMEN VOOR EEN ECONOMISCH STERKE GEMEENTE

Een uitstekend ondernemersklimaat. zodat bedrijven graag naar Hof van Twente I ©

wilen komen- n hier wilen blijven. Da s één van de belangrjeste opgaven voor

de komende jaren, zodat we met recht kunnen zeggen: in Hof van Twente geven we

bedrijven de ruïmte om duurzaam te ondernemen en banente creëren, zodat onze

inwoners een goed bestaan kunnen opbouwen. Dit komt ten goede aan de lokale

koopkracht van onze inwoners en onze aantrekkingskracht voor bezoekers en. oo ua‚‚%__!
toeristen. Dat heeft op zijn beurt weer positief effect op het voorzieningenniveau. ÌDÉq.

Daar bebben weem rofvat Uitg,

Deze doelen kunnen we alleen bereiken als bedrijven en gemeente de handen

ineenslaan en vergaand met elkaar samenwerken. De gemeente zorgt daarbij

voor uitstekende infastructuur aciliteert goede werklocaties en zorgt dat

ondernemers vijheid rijgen om kansen in de markt te benutten. Ook helpt

en begeleidt de gemeente haar inwoners die graag wilen werken, maar dit

niet geheel zelfstandig kunnen bereiken. De ondernemers staan aan de

Iat voor dat waar ze goed in zin: een bedrij runnen op een kansrijke en

duurzame manier. Daarmee creêren zi banen waarmee j een goede

werkomgeving bieden voor mensen met een afstand tot de arbeids-

markt, maar ook voor andere (jonge) mensen die graag in Hof van

Twente wilen wonen, werken. winkelen en recreëren.

De ondernemersverenigingen en gemeente hebben afgelopen  jaar concrete actieplannen gemaakt de om economie te stimuleren. In deze

nieuwsbrief kunt u zien wat dat betekent en wat u zelf kunt doen. Want een kant-en-

ravooreen t cnaesch eiost t bstat e Dcd r

u zelf. De kansen liggen voor het oprapen. Natuurljk helpen weu graag, want alleen ga

e sneller. maar samen kom e verder

DOETUMEE?

Ondernemersplatform Hof van Twente

Wim Meulenkamp

Wethouder
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Hof van Twente wil n 2035 energieneutraal zijn. Dat betekent dat erin Hof van

Twente evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Om dat te halen

zijn verschilende vormen van energie-opwekking nodig: energie uit zon. uit wind

en uit biomassa. Als die energie[okaal wordt opgewekt en Iokaal wordt gebruikt, i

dat een enorme impuls voor de Iokale economie. Bovendien wordt Hof van Twente

daarmee extra interessant als vestigingsplaats voor duurzame bedrijven. Als bedrijf

n Hof van Twente kunt u veel doen om de doelstlling te halen. Natuurijk door

minder energie te gebruiken. maar ook door zelf energie op te wekken, duurzame

energie af te nemen bij het Ikale energiebecfrijf Zuiver Hof van Twente of in de

toekomst doorte participeren in een zonnepark of windmolen in Hof van Twente

WEBT U ZELF EEN DUURZAAMIDEE?

oom aam contact op metB rcgamamenager Duurzaamhei

RETAIL

 

 
AMBITIE: HOF VAN TWENTE RETAIL: 74 MEER OMZET IN 2030

De gemeente en ondernemers zetten samen de schouders eronder om in detailen

horeca toe te werken naar een omzetgroeidien 2030 7% hogeris dan in 201S. Dat

is een ambitieus doel, zeker omdat landelijk gezien de verwachting is dat okale

aankopen zullen dalen in de winkelcentra. Dit betekent onder andere dat inwoners

gestimuleerd worden meer Iokaal t kopen en ondernemers om nag meer samen te

werken. Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een ondernemersfonds

N

n worden er zogenaamde ‘quick wins gerealiseerd: verbeteringen n het centrum

die elatief eenvoudig uitvoerbaarzijn

HEBT U IDEEËN HOE DE OMZET I DE RETAILSECTOR NOG VERDER OMHOOG KAN?

Neem dan contact op met RetimansgerEN

VRIJETIJDSECONOMIE

 

AMBITIE: HOF VAN TWENTE: 5% MEER OVERNACHTINGEN IN 2030

Hof van Twente is een prachtige gemeente. Daar aten we graag meer mensen van

genieten! Streven i daarom dt het aantal overnachtingen stijgt. want meer

overnachtingen betekent meer (buitenlandse) bezoekers, meer bestedingen en

meer banen. De VWV Hof van Twente geeft vorm en inhoud aan het actieplan

Vrijetijdseconomie. Daarmee maakt de VVV een doorontwikkeling tot een

toeristische marketingorganisatie Hof van Twente,die e is vooralle rijtijdsonder-

nemers, oeristenen recreanten. Verder werken ondernemers, de VVVen de

gemeente aan goede informatievoorziening. goede zichtbaarheid en vindbaarheid

van Hof van Twente, heldere profielen per kern en nieuwe (gezamenlijke) producten

p het gebied van toerisme. recreatie, kunst. cultuur. sport en horeca

HEBT U EEN IDEE OM DE VRIJETIJDSECONOMIE VERDER TE VERSTERKEN?

Neem an contact opmBnev

ARBEIDSPARTICIPATIE

 

 
AMBITIE: HOF VAN TWENTE: IN 2030 IN LANDELIJKE TOP 10 QUA NETTO-ARBEIDSPARTICIPATIE

De ambitie van het project Arbeidsparticipatie is dat zoveel mogelijk mensen die

kunnen werken. duurzaam deeinemen aan het arbeidsproces. Voor 2016 isals doel

gesteld om 60 matches te realiseren. Een match is een baan of een werkervarings-

plaats voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle ondernemers in Hof

van Twente kunnen zo'n match maken. ook u! Om u daarbij te helpen wordt onder

andere het ondernemersnetwerk Hofwerkt opgericht. Ook worden van de

werkzoekenden de competenties verderin beeld gebracht. zodat we snel kunnen

schakelen als u een nieuwe medewerker kunt gebruiken.

WLT U EEN WERKERVARINGSPLAATSOF BAAN AANBIEDEN?

Of wilt u uw kennis en ervaring op dat gebied delen met andere ondernemers?

Neemdan contact omB«wcerte aanspreekpunt op het gebied

van Arbeidsparticipatie. of kijk op www.hofwerkt.nl.

 
SAMENWERKEN AAN EEN

TOEKOMSTBESTENDIGE GEMEENTE

VOOR EN DOOR ONS ALLEMAAL

CONTACTPERSO!

Ondernemersloket

z moit B rofvantwenten 

ONDERNEMERSLOKET

HOF VAN TWENTE

Retailmanager

COLOFON

www.hofvantwente.nl
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UW AANSPREEKPUNT

SECTORPLAN OVERIJSSEL: TWENTE WERKT

In het Sectorplan Overijssel is de ambitie gesteld om 1300 werklozen en met

werkloosheid bedreigden te begeleiden naar kansrijke beroepen in met name

de IT en de technische sector in de regio Twente. Voor het totale sectorplan is

een budget beschikbaar gesteld van 6,9 miljoen euro. Het sectorplan is gunstig

alsv als werkgeverwilt voorzien in vacaturesdie moellijk t vervullenzijn. U kunt

ook van het sectorplan gebruik maken als u personeel hebt dat u via maatwerk witt

 
Hofwerkt is een netwerk voor en door sociaal betrokken ondernemers.

Leden van dit netwerk helpen en adviseren bedrijven die iemand met een

afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Hofwerkt wil t jaar

nog uitgroeien tot een netwerk met 50 leden die zich inzetten voor meer

werkgelegenheid in Hof van Twente

Iaten begeleiden, scholen en bemiddelen naar ander werk.

WILT U ZICH HIER BĲ AANSLUITEN?

Neem dan contact op tN

…

MEER WETEN OVER HET SECTORPLAN TWENTE WERKT?

Kijk op WWW.SECTORPLANTWENTEWERKT.NL
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z WIJNGAARD HOF VAN TWENTE:

E “GEWOON PROBEREN!”

:Oe ojHvon

2 Twente. Een aantrekkelijk bedrijfvoor klanten en bezoekers én

een plek waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hun thuis

‘hebben gevonden. W Werkgeversdie twijfelen. raad k aan

het gewoon eens te proberen. lemands werkervaring i daarbij

niet het belangrijkst Al e perindividu kijkt naar interesses en

talenten en werk zoektdat daarbi aanslui, dan zet je mensen

£ n hun kracht. Je ziet mensen opbloeien. Dat werkt voor beide

2 partijen motiverend!”

MEER ERVARINGSVERHALEN LEZEN?

Kijk dan op WWW.HOFWERKTNL
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N ENTEKORTING OP ENERGIELENING

VOOR VERDUURZAMEN VAN UW BEDRIJE
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EVEN VOORSTELLEN:

ZUIVER HOF VAN TWENTE

Zuiver Hof van Twenteis een Iokale energieleverancier.Het i een samenwerking

Wilt w investeren n het verduurzamen van uw gebouw? Dat kunt uin

aanmerking komen voor een rentekorting als u hiervooreen energielening

aanvraagt bij de provincie Overijssel. Voorinvesteringen uit de ijst op het

tussen gemeente, stichting platform ondernemersverenigingen en namens de gebied van duurzame energie kan 75 % van het investeringsbedrag

inwoners de Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT). De gezamenlijke worden geleend

doelstelling is het energieneutraal maken van onze gemeente in 2035. Zuver

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP:

Woew overijssel nl/thema's/economie/sectoren / energie / subsidierege-

Ievert groene stroom uit de eigen omgeving. Doel s om in de toekomst ook Iokale

wind- en zonnestroom te everen. Overstappen naar een andere energieleverancier

is tegenwoordig gemakkelijk. De netbeheerders als Enexis en Cogas zorgenervoor _ lingen/@E3e/energielening/ Voor vragen kunt u ook terecht ij het

dat eraltijd stroom geleverd wordt, ongeacht welke leverancier erlevert energieioket van Zuiver Hof van Twente.

Zuiver Hof van Twente werkt samen met Qwint/DVEP uit Hengelo. tel_ 0547 857310 e-mail info@zuiverht.nl

WILT U OOK ENERGIE VAN ZUIVER? KIJK DAN OP WWW.ZUIVERHVTNL.

VOUCHERREGELING VOOR HET IN DE MARKT ZETTEN VAN ENERGIEMAATREGELEN

Overisselse MKB ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor een energiepropositie voor particuliere woningeigenaren. De subsidie is oak voor groepen

MKB-ondernemers die samen energiemaatregelen aanbieden bestemd voor particuliere woningeigenaren, of MKB-ondernemers die onder een gemeenschap-

pelijke boodschap/ naam samen de particuliere woningeigenaar benaderen. Deze subsidie heet de Duurzame Ondernemersvoucher. De subsidie bedraagt S0%

van de kosten met een maximum van € 1.500-

HET DUURZAME ONDERNEMERSVOUCHER REGELING IS BEDOELD VOOR DE VOLGENDE VORMEN VAN KENNISONDERSTEUNING:

Het ontwikkelen van een energiepropositie voor de woningeigenaar

Het opstellen van een businesscase of verdienmodel ten behoeve van een energiepropositie

De begeleiding en ondersteuning bi het opzetten en uitvoeren van nieuwe clusters ten behoeve van het ontwikkelen van een energiepropositie.

Het realiseren en inbedden van gedragsverandering op bedrijfsnivea of nterne organisatie. Deze moet gericht zijn op het verkrijgen van de juiste

‘competenties voor het ontwikkelen van een energiepropositie

MEER INFORMATIE VINDT U OP WWW.OVERIJSSEL.NL /LOKET/SUBSIDIES/ @KDC /DUURZAME-0/

KOOP OF LEASE EEN LAADPAAL!

Een oplaadpaal voor uw klanten, gasten en/of uw

 

-

. LAADPAAL KOPEN? NEEM VOOR LEVERING EN
INSTALLATIE CONTACT OP ME

Ten Dam uit Delden

Wij zijn Groen uit Diepenhein,

personeel? Dat kan!

 =“YwyWLAADPAAL LEASEN? NEEM CONTACT OP MET

STEK, (Green Businesscu Twente. ondersteundDUURZAAMHEID /
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Vrijetijdseconomie

E-mail

ACTIEWERKGROEP

VRIJETIJDSECONOMIE

Na de eerste bijeenkomst met vrietijdsondernemers op 29 maart is er  

 
een werkgroep gevormd van ondernemers uit de sectorVrijetijdsecono-
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mie. Samen met de VVV en gemeente Hof van Twente geven zij invulling

aan et actieprogramma Vrjeidsecononie. De actie teat

t B wtet o van Twente. Hengeveide)

E )B i Diepenein)

e (esseneon oric1)N

(Bergzicht Markeo}.fentie ce6.More. Delden).

Tijdens de ondernemersavond van 2 november a.s. zal de actiewerkgroep

 

    

zich nader voorstellen.

SUBSIDIE VOOR

SAMENWERKING

IN VRIJETIJDSECONOMIE

De provincie Overissel zoekt ondernemersdie samen met een partner nieuwe  
producten of diensten willen ontwikkelen en realiseren. Hiervooris een subsidiere-

geling beschikbaar. De subsidieregeling is onderdeel van het programma Gastvrij

Overisselen s bestemd voor het ontwikkelen van Product Markt Partner Combina-

ties (PMPC's). Maximale subsidie per aanvraag is € 50.000. Voor 2016 is €

600.000 beschikbaar. Aanragen hiervoor kunt u nog indienen tot 3 oktober. Voor

2017 2018 en 2019 zijn er per jaar twee ranches beschikbaarvan € 300.000.

Heeft u een vernieuwend idee dat een verijking i voor het toeristische aanbod in

 

MARKTONDERZOEK

VRIJETIJDSECONOMIE HOF VAN TWENTE

Overijssel? En heeft u 6én of meerdere partners met wie u dat idee kunt ontwikke-

Ien? Bekijk dan de voorwaarden voor subsidie op ww overissel.nl/pmpc. U kunt uw

idee ook bespreken met de gemeente of met de W. bijvoorbeeld tijdens het

Om de vrijtijdseconomie te stimuleren. moeten we eerst weten hoe de Spreekuur Vrjetijdseconomie. Informatie overdit spreekuur indt u hieronder

markt in elkaar zit. Waarom komen toeristen naar Hof van Twente? Wat

vinden de inwoners van de evenementen en activiteiten? En wat missen

ze? Om hie achter e komen. heeft de Werkgroep Vretisseconomieeen _ SI EAE ee s

onderzoek uitgezet onder toeristen, inwoners enondernemersinHofvan IZ

Twente. Met de uitkomsten ervan maken we het wonen. werken en

recreëren in Hof van Twente nog aantrekkelijker De onderzoeksresuitaten __ Wilt u een nieuw evenement starten? Hebt u een product bedacht dat interessant is

teveren tevens een bidrage a het erbeteren van het mago en de voor toeisten? Of hebt uals iidsondernemer hu nodig? Kom dan naarhet Loket

identiteit van de Hof van Twente. Vanaf medio juli tot eind oktober worden _ VrijetijdseconomieHof van Twente, een initiatief van gemeente en VVV Hof van

enquêtes verspreid onder toeristen. inwoners en ondernemers. Dat Twente. Vrietijdseconomieis een belangrijke sector voor Hof van Twente. Het Loket

gebeurt onder ander a campings. winkels. n evenementen n attracties _ Vrjeidseconomie s éën van de manieren om ondernemers met plannen enideeën te

n Hof van Twente. stimuleren. Het spreekuurs speciaal gericht op ondernemers. evenementenorganisa-

ties en particuleren met ragenn nieuweinitiatieven p het gebid vanrj.

Bgeneenteo van Twente onBB<e v zin

graag berid om u op weg e helpen. Het preekuur ieidseconomie i elke woensóag

van 00 tot 12.00 wurin het gemeentehuis n Goor. Aanmelden s gewenst.

Kunt u niet naar het spreekuur komen? Harry en/of Lianne staan u ook buiten het

.OP 2 NOVEMBER AANSTAANDE WORDEN DE VOORLOPIGE RESULTA-

TEN VAN HET MARKTONDERZOEK GEPRESENTEERD TIJDENS EEN.

VERVOLGBIJEENKOMST VRIJETIJDSECONOMIE. DEZE BIJEENKOMST

VINDT PLAATS OP WOENSDAG 2 NOVEMBER BĲ CAMPING BERGZICHT

IN MARKELO VANAF 1930 UUR. BELANGSTELLENDEN ZIJN DEZE

AVOND VAN HARTE WELKOM.

spreekuur graag te woord. Neem contact op via info@hofvantwente.nl of bel

0547-858585.

  
7 MarketingOost TOERISTISCHE AGENDA TWENTE

Nadat er duidelijkheid is gekomen over afbreken van de relatie met het Twents Bureau voor

Toerisme (TBT) hebben de gezamenlijke Twentse gemeenten besloten om de Twente Marketingin

 

 

 

  

handen te geven van Marketing Oost. Inmiddels zijn de nodige rechten en financiën overgezet en

is Marketing Oost begonnen met het opzetten van een Twentse marketingorganisatie: Twente

Marketing. I 2016 hebben we eral ets van kunnen merken (biy. radiospotjes en weer goed

werkende websites) in 2017 echter moet Twente Marketing echt gaan knallen NNN
n

\

A)

_a%aa%4%a%vîéâzyUW AANSPREEKPUNT

Retail

RETAIL

RETAILMANAGER HELPT EN VERBINDT

 

De gemeente is steeds meer in gesprek met de belanghebbenden van de

verschillende centra om samen te werken naar een concreet doel: meer

gezelligheid en omzet in de winkelstraat.

Hieroor i het afgelopen voojearooeste coor

de gemeente en ondernemersverenigingen als Retailmanager. Ze s dan  ook actief om de ondernemersverenigingen in de kernen voort t helpen

‘maar ook om de verschilende kernen in de Hof van Twente nog beter

metlkaareverbinden. Deacties waarzeonderanderemeeaandesiag | CVENDIG CENTRUM

s gegaan zijn een gezamenlijke loyaliteitspas voor heel de Hof. betere

digitale vindbaarheid van de (ondernemers van de) Hof van Twente voor _ De sfeer en beleving van een stad of dorp komen vaak samen op het

kanten en toeristen en de verbinding tussen de Vrijetidseconomieen __ centrale punt:het centrum. Soms idit een vrij constant beeld, maar

de winkels in de centra vaak zijn de centra volop in beweging. In economische mindere tijden zie

je dan een stuk inkrimping van de winkels, maar juist nu zien we

Bworet niet bepaald door de gemeente. maar vooral door

de ondernemers. Heeft u dus plannen of ideeën? Neem contact op met

e/o met uw ondernemersvereniging

weer een opleving van de markt.

o zijn in Goor recent een aantal nieuwe winkels geopend in het

centrum en zieje verplaatsingsplannen van ondernemers of supermark-

ten. In bivoorbeeld Markelo is de impuls van Mooi Markelo goed t zien

doordat diverse ondernemers willen onderzoeken hoe ze optimaal van

deze ontwikkeling kunnen proteren.

De gemeente. ondernemers en vastgoedeigenaren zoeken elkaar

momenteel op om samen te kijken waar de kansen ontstaan en hoe we

hier optimaal van kunnen profteren. En dat s dan ook de visie passend

n de SE: samen werken aan goede locaties waar de winkeliers kunnen

ondernemen!

 
CENTRUMPLEIN VOOR

EN DOOR DIEPENHEIMERS

Een aantal ondernemers uit Diepenheim wi graag dat het plein i het

centrum van Diepenheim wordt angepakt De staat van het piein aat

te wensen over en het plein zou meer functie moeten hebben in het

centrum. De ondernemers hebben hiervoor contactgezocht met

retaimanagerNNN« zesproken i dat gezamenljk met

inwoners e ondernemers wordt bepaald hoe het plein moet worden

ingericht welke functie het krijgt en wat er gaat gebeuren met de

aanwezige kunst. Het plein zal vanaf 2017 in fasen worden opgeknapt

  

waarbij Diepenheimers ook zelf de handen uit de mouwen gaan steken.

Heeft u ook een goed idee? We bespreken graag de mogelijkheden!
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