Als gemeente Dinkelland geloven we in de kracht van samenwerking,
zeker op het gebied van de lokale economie. Samenwerking tussen
bedrijven onder¬ling bijvoorbeeld, in een bepaald gebied of rond een
bepaald thema. In de gemeente Dinkelland kennen we hiervan volop
succesvolle voorbeelden van grote en kleinere bedrijven die samen
werken aan producten en diensten die de hele wereld over gaan.
Onder samenwerken verstaan we ook het samen werken met de
gemeente, iets waar we in de afgelopen twee jaar enorm veel tijd en
energie hebben ingestoken. Terugkijkend hebben we met elkaar mooie
stappen gemaakt. Mooie stappen, vooral in de onderlinge relatie tussen
ondernemers en gemeente. We weten elkaar steeds beter te vinden. Dat
betekent niet dat we het altijd met elkaar eens zijn, maar wel dat we er
samen uit proberen te komen. En dat allemaal vanuit een gezamenlijk
doel: het verbeteren van de economie van de gemeente Dinkelland. Want,
het is een oude wijsheid, maar daarom niet minder waar, als het de
ondernemers goed gaat, betekent dat meer werkgelegenheid, meer
reuring, innovatie en ontwikkelingen in een gemeente.
Samenwerken willen we ook met het onderwijs. Door meer verbinding
tussen ondernemers, overheid en onderwijs, kunnen we de lokale
economie nog verder ontwikkelen. Dat is iets waar we in de komende
periode op in willen zetten.
Via deze nieuwsbrief willen we jullie periodiek op de hoogte houden van
de vele ontwikkelingen die we met elkaar doormaken. En in deze eerste
editie wil ik jullie ook bedanken voor de fantastische samenwerking. We
zijn er nog niet, maar we zitten met elkaar op de juiste weg!
Met vriendelijke groet,
Benno Brand, wethouder gemeente Dinkelland

Bedrijfsconsulent Ingrid Leferink
Om u een zoektocht naar de juiste contactpersonen te besparen, kunt u als ondernemer
met al uw vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij onze bedrijfsconsulent Ingrid
Leferink. Als eerste aanspreekpunt voor ondernemers vormt zij de schakel tussen
gemeente en bedrijfsleven en probeert u als ondernemer zoveel mogelijk te faciliteren.
Heeft u een vraag over ondernemen in de gemeente Dinkelland? Stuur dan een mail
naar ondernemers@dinkelland.nl of bel (06) 1447 5403 voor het maken van een
afspraak met onze bedrijfsconsulent Ingrid Leferink.

Ondernemersserviceteam
Ondernemers kunnen via bedrijfsconsulent Ingrid Leferink bij het
ondernemersserviceteam terecht voor alle vragen aan de gemeente over het
voeren van een bedrijf en relevante economische ontwikkelingen. Denk daarbij
aan de volgende onderwerpen: Informatie over omgevingsvergunningen,
bestemmingsplannen, bedrijventerreinen, centrumontwikkelingen, innovatie,
subsidiemogelijkheden en over arbeidsbemiddeling van vast en tijdelijk
personeel. Het ondernemersserviceteam bespreekt wekelijks de
binnengekomen vragen en bekijkt de plannen, ideeën en ontwikkelingen vanuit
kansen en mogelijkheden. Vanuit het team wordt de vraag in de gemeentelijke
organisatie uitgezet.

Veel inspiratie door
Björn Kuipers tijdens
Starterscafé Twente
Oost
“Succes is het resultaat van voorbereiding, hard
werken en leren van fouten”. Met deze
toepasselijke boodschap sloot Björn Kuipers
gisteravond zijn inspirerende verhaal af. Björn
Kuipers was gastspreker tijdens het Starterscafé
voor starters en zzp’ers dat de Rabobank Twente
Oost samen met ROZ en de gemeenten
Oldenzaal, Losser en Dinkelland organiseerde in
het Rabohouse in Oldenzaal. Zo’n 70 starters,
mensen met plannen om te starten en zzp’ers
waren aanwezig. Lees verder.

Terugblik Dag van de
Ondernemer 2017
MKB Nederland heeft de derde vrijdag in november
uitgeroepen tot de Dag van de Ondernemer. Ook in
Dinkelland is daar invulling aan gegeven. Een
groep van zo’n 40 ondernemers, onderwijs en
overheid waren op vrijdag 17 november aanwezig
bij Wasserij Springendal in Oud-Ootmarsum.
Wethouder Benno Brand dankte in zijn
openingswoord de Dinkellandse ondernemers.
Ondernemers zijn van groot belang voor de
samenleving: ze zorgen voor banen, maar ook de
maatschappelijke kant is erg belangrijk. Veel
ondernemers leveren namelijk ook een essentiële
financiële bijdrage aan het verenigingsleven in
Dinkelland. Lees verder.

Pelles Deurningen stijgt fors op café
top100
Pelle's eten&drinken in Deurningen heeft dit jaar plaats 17 op de café top 100 van Misset
Horeca behaald. Daarmee werden ze de winnaar van Overijssel. Vorig jaar eindigde
Pelle's nog op de 46ste plek en 2 jaar geleden wonnen ze nog de prijs voor het beste
terras van Overijssel. Lees verder

Het beste ijs van Europa komt uit
Denekamp!
In juni 2017 vertrokken Erik en Hermien Kuiper naar Bologna, op weg naar het jaarlijkse
Europees kampioenschap ijs maken. En wat bleek? Het zelfgemaakte honing-yoghurtijs
met frambozen en walnoten werd verkozen als het lekkerse ijs. De IJskuip mag zich nu
beste ijsmaker van Europa noemen. Na het Europees kampioenschap ijs maken
mochten zij meedoen aan de wereldkampioenschappen. De IJskuip ontving een speciale
vermelding op de Grand Worldtour. Wij feliciteren hen van harte met deze geweldige
prestatie!

Terugblik WOON2017
Op 6 en 7 oktober jl. vond WOON2017 plaats bij Ensink in Weerselo. Deze beurs werd
georganiseerd door een projectgroep die uit enthousiaste ondernemers uit Dinkelland en
Tubbergen bestond aangevuld met enkele gemeenteambtenaren. Zo’n 32 standhouders
stonden klaar om de bezoekers onder andere te informeren over financiële diensten,
bouwen, interieur inrichting, woninginrichting, tuinaanleg en duurzaam bouwen en
wonen. Bezoekers en standhouders waren erg enthousiast over de inspirerende
woonbeurs en dit betekent dat er ook in najaar 2018 een woonbeurs zal plaatsvinden.

World Skills
Van 14 tot en met 19 oktober jl vonden de world skills plaats in Abu Dhabi. Dit zijn dé
wereldkampioenschappen voor jonge mbo-vakmensen. Brent Koekoek werkzaam bij
machinefabriek Westerhof in Denekamp, deed hier aan mee in het onderdeel lassen. Hij
behaalde hier de 10e plaats. Een zeer knappe prestatie!

Openstelling van winkels op 24
december
We hebben diverse vragen ontvangen over de openstelling vwinkels op zondag 24
december aanstaande. In de gemeente Dinkelland mag een winkel open zijn op 24
december vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur.

Stichting Participatie Dinkelland (SPD)
De SPD voert de Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeente Dinkelland. Ook verleent de SPD aanvullende diensten aan de
gemeente, in het kader van de Participatiewet.Kortgezegd is het onze taak om de inwoners uit de gemeente, die een
arbeidsbeperking hebben, een passende werkplek te bieden en hen daarin te begeleiden.

Lees verder

Regionale Organisatie Zelfstandigen
De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) is de organisatie voor de uitvoering van
de zelfstandigenregelingen voor diverse gemeenten in Twente, waaronder Dinkelland.
De ROZ richt zich op een kwalitatief goede uitvoering en een betere benutting van de
regelgeving. ROZ is ook de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor
bevordering van ondernemerschap. ROZ biedt advies, begeleiding, coaching en
trainingen aan ondernemers en starters. Daarnaast beschikt zij over verschillende
financiële arrangementen (Bbz) voor ondernemers en biedt zij gespecialiseerde
schuldhulpverlening. Meer informatie

Terugblik bijeenkomst 'Hoe verdien ik
aan duurzaamheid?'
Op woensdag 27 september jl. vond de bijeenkomst “Hoe verdien ik aan duurzaamheid?”
plaats bij Ensink in Weerselo. Zo’n 70 aanwezigen zijn geïnformeerd over de
subsidiemogelijkheden en kostenbesparing die verduurzaming met zich mee kan
brengen. En, niet onbelangrijk, dit is niet alleen weggelegd voor miljoenenbedrijven. Het
is interessant voor zowel grote als kleine(re) bedrijven. Het bezoek aan Autobedrijf
Meijerink heeft dat zeker duidelijk gemaakt. Hier gaven presentaties Tom Linneman
(Linneman Bouw en Advies), Rutger Vrielink (Pioneering), Claudi Schröder
(Vindsubsidies) en Maurice Beijk (Unipro) een presentatie. Ook is bij Autobedrijf Meijerink
gesproken over De Energieke Regio. Dit is een stichting zonder winstoogmerk die tot
doel heeft om verduurzaming van vastgoed te versnellen. Met name in situaties waarbij u
nog niet weet welke maatregelen haalbaar en wenselijk zijn, kan een onafhankelijke
energiescan of duurzaamheidsscan zinvol zijn. Meer informatie en contactgegevens.

Subsidieloket
Ondernemers in Tubbergen hebben behoefte aan informatie over subsidies en fiscale regelingen voor hun investeringen en
projecten. Dat bleek recentelijk tijdens een bijeenkomst van Noaberkracht over duurzaam ondernemen bij Ensink in Weerselo.
Zij kunnen sinds dit jaar terecht op de gemeentelijke websites om via het subsidieloket gratis te zoeken naar subsidies, fondsen
en fiscale regelingen.

Lees verder

Doel en ambitie Onderneem 't
Doel: Betere samenwerking tussen en binnen onderwijs, overheid en ondernemers.
Ambitie: Expertises zichtbaar maken, zodat we elkaar gemakkelijker kunnen vinden en
verder kunnen helpen. Maar ook initiatieven begeleiden en aanjagen die de toekomst van
ons ondernemersklimaat en onze gemeente waarborgen (olievlek). Hoe? Naar behoefte
overleg tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Projecten naar aanleiding van
behoefte en actuele situatie; netwerkbijeenkomsten, persoonlijke contacten
Heeft u suggesties voor thema’s of projecten? Of wil je deel uit maken van Onderneem’t
Dinkelland? Neem contact op met Ingrid Leferink op 06-14475403 of via
i.leferink@noaberkracht.nl

Regeling jonge bedrijfsopvolgers
Provincie Overijssel helpt jonge bedrijfsopvolgers om duurzame,
toekomstbestendige investeringen te doen. Er zijn verschillen regelingen en
opleidingstrajecten speciaal voor familiebedrijven. Bouwbedrijf scholte op
reimer heeft met succes gebruik gemaakt van deze regeling. Lees verder

Volledig circulaire draagconstructie kantoor AGRO
NRG/Home NRG in Ootmarsum
Robert ter Horst, directeur van AGRO NRG/ Home NRG, importeur en groothandel van zonnepanelen, haalde de inspiratie
voor de uitbreiding van zijn kantoorpand van dichtbij. In Hengelo werd bij het ontwerp van het nieuwe kantoorpand van Sensata
uitgegaan van gebouwflexibiliteit en materialen met de meest optimale milieuprofielen. Had Hengelo de primeur op het gebied
van geopolymeren, in Ootmarsum werd voor het eerst een volledig circulaire draagconstructie met kanaalplaatvloeren
neergezet.

Lees verder

Volg ons ook online!

Contact
Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
(0541) 854100

Hebt u vragen? Mail het ons!

Schrijf je hier in voor deze nieuwsbrief
Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

