Beste lezers,
We merken dat steeds meer ondernemers onze bedrijfsconsulent en
accountmanagers vergunningverlening weten te vinden en daar zijn we blij
mee. Doordat we nu eerder worden betrokken bij plannen, kunnen we in een
vroeg stadium meedenken en adviseren. Ideeën, vragen en plannen worden
binnen het Ondernemersserviceteam integraal opgepakt. Hierdoor worden alle
aspecten van een vraag direct meegenomen. Dit schept niet alleen
duidelijkheid, maar voorkomt ook teleurstellingen.
Sommige plannen hebben net een beetje extra armslag nodig om te slagen.
Vaak is het mogelijk om een subsidie aan te vragen, maar dat is niet altijd
bekend. Daarom hebben we het subsidieloket in het leven geroepen; een
uitgebreide database waarin alle mogelijke vormen van subsidie op een
eenvoudige manier te vinden zijn. We zien dat u steeds meer gebruik maakt
van dit loket en daar precies de financiële ondersteuning vindt die u nodig hebt.
De gemeente Dinkelland telt een groot aantal bedrijven. Het liefst zouden we
met u allemaal in nauw contact staan, want samen sta je sterk. Omdat onze
agenda dat niet toestaat, beperken we ons tot een aantal werkbezoeken per
maand. Heeft u plannen of zou u het op prijs stellen als we ook een keer bij u
langskomen, laat het ons dan weten. Wij nemen graag een kijkje in uw bedrijf
en vinden het interessant om te horen wat er speelt.
Wij zijn van mening dat we samen verantwoordelijk zijn voor het
ondernemersklimaat in onze gemeente. Daarom zijn we blij met het initiatief
van enkele ondernemersverenigingen om in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen een MKB-debat te organiseren. Het is goed om
met elkaar van gedachten te wisselen over wat belangrijk is voor de verdere
verbetering van ons ondernemingsklimaat. In deze nieuwsbrief leest u daar
meer over. Ik ga ervan uit u op donderdag 15 maart bij het MKB-debat te
ontmoeten.
Ik wens u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Benno Brand, wethouder gemeente Dinkelland

Bedrijfsbezoeken
Het College van burgemeester en wethouders brengt geregeld, al dan niet samen met Bedrijvenconsulent Ingrid Leferink, een
bedrijfsbezoek aan ondernemers in Dinkelland. De afgelopen tijd hebben zij de volgende bedrijven/organisaties bezocht::
o Basisschool De Kerkewei in Rossum
o Werktuig&Bouwdienst in Denekamp
o TiMaX in Denekamp
De bedrijfsbezoeken hebben een informeel karakter en staan in het teken van (nadere) kennismaking en elkaar informeren; in
welke markt bevinden ze zich, welke ontwikkelingen ziet men, welke kansen of knelpunten doen zich voor. Dit wordt veelal
afgesloten met een korte rondleiding door het bedrijf, zodat het college een nog beter beeld krijgt van het bedrijf.

Ook interesse in een bedrijfsbezoek?
Bel of mail gerust met bedrijfsconsulent Ingrid Leferink. De portefeuillehouder Economie, wethouder Benno Brand, en de
bedrijfsconsulent brengen regelmatig een bedrijfsbezoek aan een van de Dinkellandse bedrijven. Stelt u een dergelijk
(informeel) bezoek op prijs, meld dit dan bij Ingrid Leferink.

Lokaal consortium Noabers bouwt vernieuwd Dorper Esch
Lees verder of bekijk het schetsplan

Provinciale subsidie voor boosten startend
ondernemerschap in Twente
De provincie Overijssel heeft subsidie verleend aan 12 Twentse gemeenten om gezamenlijk de komende drie jaar startend
ondernemerschap verder te boosten in Twente. Samen met en in opdracht van de gemeenten gaat het ROZ (Regionale
Organisatie Zelfstandigen) de uitvoering verzorgen. Twente kent al jaren een goede samenwerking tussen de gemeenten als
het gaat om het stimuleren van startend ondernemerschap. De Twentse gemeenten hebben samen gebouwd aan een
infrastructuur. De uitvoering hiervan neemt ROZ voor haar rekening. Lees verder.

Camping de Papillon | Denekamp
met het winnen van de “Camping Experience of the year” award in de categorie “Sport en Activiteiten”

Werktuig en Bouwdienst | Denekamp
met haar verhuizing naar de Brandlichterweg.

Demasko | Tilligte
met de start van het bedrijf

Ilse Damhuis Stijlvol wonen | Ootmarsum
met de tweede vestiging van haar bedrijf in Ootmarsum

Het Podium | Denekamp
met haar 10-jarig jubileum

De Pastorie | Ootmarsum
met haar 5-jarig jubileum

Landgoed Kaamps | Deurningen
met haar winst van zilver voor Boer’n Trots Honing geitenkaas met truffel en de Boer’n Trots XO
tijdens de World Cheese Awards 2017

Timmer- en montagebedrijf Roelink en Veldhuis | Denekamp
met haar 10-jarig jubileum

Roesthuis Tuinmachines | Denekamp
met de start van het bedrijf

Heb jij ook een jubileum te vieren? Of iets te melden op
ondernemersgebied? Geef het ons door!

MKB debat

Subsidieregelingen

Op 15 maart a.s. organiseren de BCO Ootmarsum,
MKB Denekamp, Onderneem’t Dinkelland en de
gemeente Dinkelland het MKB-debat. Politieke
partijen van Dinkelland gaan met elkaar in debat
over thema’s die ondernemers aangaan. Bekijk
hier de uitnodiging. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Marloes Kuipers van de BCO
Ootmarsum via marloes@scsheavy.com. Graag tot
15 maart!

In het subsidieloket van de gemeente Dinkelland
kunt u alle subsidieregelingen vinden waarop u als
ondernemer een beroep kunt doen. U kunt het
loket bereiken via:
www.vindsubsidiesindinkelland.nl
Hier vindt u tevens een korte lijst met een aantal
subsidieregelingen die momenteel lopen.

Kerstvouchers personeel Noaberkracht
Net als vorig jaar hebben alle ruim 300 medewerkers van Noaberkracht vouchers gekregen met kerst die ingeleverd konden
worden bij lokale ondernemers. Mooi om te zien dat de ondernemers deze geste waarderen en graag mee willen doen.

Gezocht: bedrijven voor Experiment Grens
Het “Experiment Grens” start op 1 maart! Het experiment is de praktische voortzetting van het “Pact: Arbeidsmarkt over de
grens!”, dat de EUREGIO in 2015 geïnitieerd en tot eind 2017 georganiseerd heeft. “Experiment Grens” betekent:
geïnteresseerde werknemers uit het Duitse grensgebied krijgen de mogelijkheid om een dag mee te lopen in een Nederlandse
onderneming. Zo kan hij of zij laagdrempelig testen of werken over de grens een optie zou kunnen zijn. Het experiment wil ook
bijdragen aan het wegnemen van de “grenzen in de hoofden”, die misschien nog aanwezig zijn bij werkgevers en werknemers.
Tevens krijgen bedrijven zo de mogelijkheid zich over de grens heen te profileren. Lees hier verder.

Werkbezoek gedeputeerde Eddy van Hijum
Op vrijdag 16 februari bracht gedeputeerde Eddy van Hijum een bezoek aan de gemeente Dinkelland. Dit gebeurde in
het kader van de MKB-tour van de provincie Overijssel. Doel van deze tour is om samen in gesprek te gaan over de
actielijnen die de provincie heeft uitgezet op het gebied van Economie, voortvloeiend uit het coalitieakkoord “Overijssel
Werkt!”. De gemeente heeft daarbij van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook vertegenwoordigers van de
ondernemersverenigingen uit te nodigen. Als overheden kunnen we het immers niet alleen en willen we graag samen
optrekken met onze ondernemers. We waren dan ook blij dat verschillende ondernemersverenigingen de uitnodiging
hadden geaccepteerd. Lees hier verder

E-book over het Bbz (financiële regeling)
Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Deze wettelijke regeling biedt
financiële mogelijkheden voor ondernemers en starters. Maar lang niet alle ondernemers
zijn hiervan op de hoogte. Daarom heeft ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) een
E-book gemaakt hierover. ROZ voert deze wettelijke regeling uit in opdracht van bijna
alle gemeenten in Twente en de Achterhoek, zo ook voor gemeente Dinkelland. Wellicht
kan de Bbz-regeling ook (ooit) iets voor u betekenen. Welke mogelijkheden kent deze
regeling en wanneer komt u in aanmerking? Dat legt ROZ graag uit in dit E-book.
Download E-book.
Twijfelt u of deze regeling iets voor u kan betekenen?
Neem dan altijd contact met ROZ op (074 241 5100, info@rozgroep.nl).
Meer info: www.rozgroep.nl/bbz.

Agenda voor Twente
De Agenda voor Twente is een investering in de toekomst van Twente en op initiatief van
de veertien Twentse gemeenten ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Twente
Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstellingen en van
de samenwerkende overheden, waaronder provincie Overijssel. Het programma kent een
looptijd van vijf jaar. Lees verder.

Bedrijvendag wederom geslaagd!
Op maandag 29 januari jl. werd voor de tweede keer een bedrijvendag in de gemeente
Dinkelland georganiseerd. Een kleine 20 bedrijven openden deze middag hun deuren
voor de 2e jaars VMBO leerlingen van TCC Denekamp. Lees verder.

Volg ons ook online!

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

Heb je vragen? Mail het ons!

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

