Voorwoord Benno Brand
Beste ondernemer,
We sturen als gemeente Dinkelland regelmatig een
nieuwsbrief aan ondernemers om je te informeren over
zaken die voor jou belangrijk kunnen zijn. Want wij hechten
grote waarde aan onze ondernemers. We vinden het
belangrijk dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft.
Ondernemers zorgen voor banen en investeren in onze
gemeente, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een
zeer belangrijke rol in onze samenleving. Daarom heeft
ondernemen ook een prominente plaats gekregen in de
strategische agenda van de gemeenteraad, maar zeker
ook in ons coalitieakkoord: Daarin benadrukken we het
belang om te blijven werken aan een goed
ondernemersklimaat voor de agrarische sector,
detailhandel, het MKB en de vrijetijdseconomie. Daarbij
blijft een zo optimaal mogelijke dienstverlening de
komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Tevens
willen wij Dinkelland toeristisch gezien nog meer op de
kaart zetten.
Ondernemen houdt natuurlijk niet op bij de gemeentegrens.
Wij zien voor jou interessante mogelijkheden als het gaat
om de Agenda van Twente. In de Agenda voor Twente
hebben gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven focus
aangebracht op vier themalijnen voor de periode tot en met
2022: ‘techniek als motor’, ‘arbeidsmarkt en talent’,
‘bereikbaarheid en vestigingsklimaat’ en ‘circulaire
economie en duurzaamheid’. De Agenda voor Twente biedt
zeker ook (financiële) mogelijkheden voor ondernemers uit
Dinkelland! We gaan je hierover de komende periode
regelmatig informeren.
Wij hebben veel zin om ons samen met jou in te zetten
voor een mooi en ondernemend Dinkelland!

Training: van idee naar
sociale onderneming
Er zijn veel mensen met goede ideeën om
maatschappelijke problemen aan te pakken, die
maatschappelijke impact willen creëren. Wil jij een sociale
onderneming starten en weten hoe je dit aan moet pakken?
Schrijf je dan in voor de training 'van idee naar sociale
onderneming. De training wordt gehouden op 13
september, 4 oktober en 25 oktober. Meer informatie of
inschrijven? Klik hier. Feitjes over sociaal ondernemen en
ROZ vind je in deze infographic.

Reminder: onderzoek MKBvriendelijkste gemeente
Gemeente Dinkelland doet dit jaar weer mee met de
verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente van
Nederland. We zijn benieuwd naar jouw mening als
ondernemer van onze gemeente. Laat ons voor 22 juni
weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de gemeente
Dinkelland is via de brief met daarin de uitnodiging om de
enquête digitaal in te vullen of via deze link. Dit kost slechts
5 minuten van jouw tijd en je helpt onze dienstverlening er
mee! Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Ondernemers en kinderen
genieten van de
Bedrijvenontdekdag
Op dinsdag 29 mei hebben ruim 60 leerlingen van groep 8
van basisschool de Meander een bezoek gebracht aan 6
bedrijven in Ootmarsum. De bedrijven zijn lid van het
Bedrijven Contact Ootmarsum. De BCO is de
overkoepelende
ondernemersvereniging
van
het
industrieterrein De Mors. Lees verder.

Kan een cybercrimineel jouw
productie in één klap stil
leggen?
Om de cyberveiligheid bij de maakindustrie in OostNederland te vergroten start Novel-T een Digital Trust
Centre. Kwartiermaker Liesbeth Holterman vertelt in dit
artikel hoe dit expertisecentrum jouw bedrijf steunt bij het
effectief en kostenbewust beschermen van je bedrijf tegen
digitale aanvallen.

Vakantiepark de Papillon
ontvangt Bedrijventour
2018
Gedeputeerde Eddy van Hijum bezocht op woensdag 13
juni Vakantiepark de Papillon in Denekamp. Het bezoek is
onderdeel van de Bedrijventour 2018. Wethouder Benno
Brand van de gemeente Dinkelland en burgemeester
Thomas Berling van Nordhorn waren ook bij het bezoek
aanwezig. Lees hier verder.

Scooter | Ootmarsum
met de opening van hun winkel

Randzaak | Denekamp
met hun nieuwe vestiging

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

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 Camping De Rammelbeek in Lattrop
o Landgoed Kaamps in Deurningen
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. Stel je een dergelijk
(informeel) bezoek op prijs, meld dit dan bij Ingrid Leferink.

Startende ondernemer?

Versterken MKB en

Wilt jij jouw ambities en dromen waarmaken en een

Ondernemerschap

bedrijf starten? Of jouw diensten aanbieden als
ZZP-er? Een bedrijf beginnen vergt tijd, een goede

De provincie Overijssel investeert in de Overijsselse

voorbereiding en veel energie. Kun je wel wat hulp

MKB’er met het programma ‘Versterken MKB en

gebruiken bij het starten van jouw eigen onderneming?

Ondernemerschap’. Met diverse actielijnen binnen dit

Of heb je enkele vragen over het starten van een

programma is er specifieke ondersteuning voor

bedrijf? Dan ben je bij het ROZ aan het

familiebedrijven, ZP’ers, sociale ondernemingen

juiste adres. Bekijk hier de brochure.

en snel groeiende bedrijven om hen te helpen met het
ondernemerschap.
Bekijk de brochure voor meer informatie.

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.

