Mensink Schoenen mag zich

Basisschool De Kerkewei en

voortaan hofleverancier

ondernemers laten kinderen

noemen

kennis maken met techniek

Lees verder

Lees verder

Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente
Gemeente Dinkelland doet dit jaar weer mee met de verkiezing van de MKBvriendelijkste gemeente van Nederland. We zijn benieuwd naar jouw mening als
ondernemer van onze gemeente. Laat ons weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de
gemeente Dinkelland is. Rond 15 mei ontvang je van ons een brief met daarin een
uitnodiging om de enquête digitaal in te vullen. Vul ‘m in, ongeacht de aard van je
mening. Dit kost slechts 5 minuten van jouw tijd en je helpt onze dienstverlening er mee!
Alvast
hartelijk
dank
voor
je
medewerking!

Ingehuurd worden door de
gemeente? Schrijf je in via
DAS!
Op het gebied van externe inhuur spelen vraagstukken
rondom het rechtmatig inhuren en het kunnen
verantwoorden van uitgaven rondom inhuur. Daarom
hebben wij als gemeente ons beraden op noodzakelijke
maatregelen. Lees hier verder.

Dinkelland in cijfers
Op de site https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/ heb je de mogelijkheid
om lokale cijfers van de gemeente Dinkelland in te zien. Een dashboard
waarop je de cijfers in één overzicht ziet. Gegevens van verschillende bronnen,
zoals
CBS,
DUO
en
UWV
zijn
hierin
geïntegreerd.

Descotech Metal | Weerselo
met de opening van haar nieuwe pand en haar 10-jarig jubileum

Pegge Tweewielers | Weerselo
met haar 10-jarig jubileum

De Postelhoek | Oud Ootmarsum
met het winnen van het Tubantia Lezersmenu

Studio Más | Denekamp
met de opening van haar winkel

Tuincentrum Borghuis | Deurningen
met haar 40-jarig jubileum

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

Training ‘Van idee naar sociale
onderneming’ door ROZ
Een sociale onderneming starten kost tijd, energie en een goede voorbereiding.
Voor iedereen die wil weten hoe je dit aan moet pakken of sociaal ondernemen
wil integreren binnen het eigen bedrijf, organiseert ROZ de training ‘Van idee
naar sociale onderneming’. Lees hier verder.

Subsidieregelingen ondernemers
In het subsidieloket van de gemeente Dinkelland kun je alle subsidieregelingen
vinden waarop jij als ondernemer een beroep kunt doen. Je kunt het loket
bereiken via: www.vindsubsidiesindinkelland.nl. Hier vind je tevens een lijst met
een aantal subsidieregelingen die momenteel lopen.

Verdienen aan duurzaamheid met de
Energieke Regio
Sinds 2016 is de Stichting Energieke Regio Noord Oost Twente ook actief in de
gemeente Dinkelland. Na de gemeente Oldenzaal in 2015, volgden Losser in
2016 en Tubbergen in 2017. Nu zijn we actief in alle vier Noordoost Twentse
gemeentes. Momenteel zijn vijf Dinkellandse ondernemingen als deelnemer
aangesloten en bezig met het plannen en uitvoeren van investeringen in
verduurzaming
van
hun
vastgoed.
Lees
hier
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.

