Mineral Valley Twente: meer dan alleen ‘mest’
Techniek is de motor van onze regionale economie en in Mineral Valley Twente
gaan innovatie, techniek en landbouw hand in hand. Daarmee vormt Mineral
Valley Twente een mooi voorbeeld van de ambities van de Agenda voor
Twente. Het project onderzoekt met boeren en wetenschappers hoe de
bodemgezondheid in Twente kan worden verbeterd, hoe afvalstoffen
omgevormd kunnen worden tot bruikbare grondstoffen en hoe we het beste
kunnen inspelen op klimaatverandering. Lees meer.

Circulaire economie in de maakindustrie; hoe dan?
Wij zoeken ondernemers in de maakindustrie in Dinkelland en Tubbergen die graag
bereid zijn om mee te denken over circulaire economie. Wat wordt er allemaal al
toegepast door bedrijven? Wat wilt u bereiken en wat heeft u daarvoor nodig? Welke
kansen liggen er en waar loopt u tegenaan? Op 30 oktober gaan we graag met u in
gesprek hierover. In de uitnodiging vindt u hierover meer informatie. Reageer snel, want
er is plaats voor 12 ondernemers!

Lancering online platform StarteninTwente.nl
StarteninTwente.nl is hét nieuwe online platform voor Twentse starters. 12
Twentse gemeenten en ROZ zijn samen met het bedrijf InnoValor de afgelopen
maanden druk bezig geweest om het platform inhoud en vorm te geven. Zij zijn
trots op het eindresultaat en gaan dit feestelijk lanceren op 18 oktober 2018
van 9.30 – 11.30 uur. Lees meer of check de uitnodiging!

Inspiratie- en kennisevent voor en door de
Overijsselse MKB’er
Kom op maandag 29 oktober 2018 naar Hazemeijer in Hengelo voor Overijssel
Onderneemt! Overijssel Onderneemt! is hét event van en voor de Overijsselse
MKB’er. Met een boeiende keynote door topscheidsrechter Björn Kuipers,
inspiratiesessies waarin ondernemers hun inzichten delen over thema’s als
familiebedrijven, organisatorische innovatie en groeien met uw bedrijf en volop
ruimte om te netwerken. Kom, beleef het mee en geef uw input voor het
vervolg! Klik hier voor meer informatie.

Dag van de ondernemer 2018: Save the date
MKB Nederland heeft de derde vrijdag in november uitgeroepen tot Dag van de
Ondernemer. Daar willen we ook dit jaar graag weer invulling aan geven met
een interessant programma. De exacte inhoud van het programma houden we
nog even geheim, maar de locatie dit jaar is: Technology Base
Twente. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om te netwerken. Meer
informatie volgt binnenkort. Hou vrijdag 16 november alvast vrij in je agenda.

Chapeaux Schoenen | Ootmarsum
met de opening van de nieuwe winkel

Camping De Haer | Ootmarsum
met het 50-jarig jublieum

Bakkerij Schabbink | Saasveld/Weerselo
met het 80-jarig jubileum

Grand Café De Wal | Ootmarsum
met de opening van het Grand Café

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

Digitaal subsidieloket leidt tot concrete resultaten!
Het digitale subsidieloket heeft inmiddels al geleid tot verschillende potentiële subsidieaanvragen van Dinkellandse bedrijven.
Dat het loket daadwerkelijk kan leiden tot het verkrijgen van subsidie, bewijst het voorbeeld van DE-IT uit Geesteren:
DE-IT is een innovatief IT-bedrijf uit Geesteren dat onder meer is gespecialiseerd in data recovery, camera security en
webdesign. De onderneming heeft recentelijk een intelligent IT-systeem ontwikkeld voor monitoring op afstand, dat wordt
toegepast in paarden- en koeienstallen. De omgevingsomstandigheden en de conditie van de dieren wordt gemonitord, zodat
een optimale leefsituatie voor de dieren wordt gewaarborgd. Het systeem monitort en signaleert. DE-IT heeft hiervoor via het
loket van Noaberkracht en hulp van Vindsubsidies de innovatiesubsidie WBSO kunnen benutten, waardoor het bedrijf een
flinke fiscale korting heeft gekregen op de investerings- en ontwikkelingskosten.
Het loket is te vinden op www.vindsubsidiesindinkelland.nl.

Gemeente hecht waarde aan mening van
ondernemers
Zo’n 1200 ondernemers telt de gemeente Dinkelland. Variërend van kapper tot
ICT-er, van detailhandel tot bouwbedrijf. Sommige bedrijven hebben veel
werknemers, andere zijn ZZP-ers. De gemeente hecht veel waarde aan haar
ondernemers en wil hen daarom zo goed mogelijk ondersteunen. Lees hier
verder.

Steeds meer mensen aan het werk in Twente
De Twentse arbeidsmarktmonitor van september 2018 laat een toename van het aantal
banen zien. Het aantal werkzame personen in Twente is sinds 2014 met 11.200 (3,8%)
gestegen. Daarmee groeit de Twentse werkgelegenheid iets harder dan de Nederlandse
werkgelegenheid. Enschede en Rijssen-Holten zijn de sterkste groeiers met een
werkgelegenheidsgroei van meer dan 1.000 werkzame personen. Ook de werkloosheid
daalt in Twente relatief sterker dan in Nederland als geheel. En dat geldt ook voor de
daling van het aantal WW-rechten en het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden
zonder dienstverband. De Twentse arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends
op de Twentse arbeidsmarkt.

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 OX Heavy in Ootmarsum
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.

Sta jij nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar wil je wel op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan hier aan!

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.

