College Dinkelland stimuleert VMBOleerlingen de Duitse taal te leren spreken
Het belang van een goede kennis van de Duitse taal en cultuur wordt in Twente
steeds belangrijker. Kansen die grensregio’s bieden worden beter benut
wanneer wij de taal van de buren beheersen. Omdat dit met name voor jonge
inwoners geldt, stimuleert het college van de gemeente Dinkelland VMBOleerlingen om een Goethe-examen af te leggen. Met dit wereldwijde diploma
kunnen zij overal hun taalvaardigheid aantonen. Lees verder.

Gratis training 'Groeien met uw bedrijf'
Speciaal voor bedrijven in Dinkelland en Tubbergen!
De economie trekt weer aan en dat biedt kansen. Ook voor jouw bedrijf. Maar
hoe pak je dit aan? Wil je weten waar groeikansen liggen en hoe je jouw bedrijf
zo goed mogelijk kunt aanpassen om deze kansen te benutten? Dan is deze
training iets voor jou!
De training wordt speciaal georganiseerd voor ondernemers met een bedrijf in
de gemeente Dinkelland of Tubbergen en vindt 24 juni plaats in Reutum. Meer
informatie vind je hier. Wil jij je meteen inschreven? Dat kan via deze link.

Een leven lang leren in mijn organisatie – Hoe dan?
Veel bedrijven vinden het belangrijk dat kennis en vaardigheden van hun werknemers
blijvend worden bijgehouden. Leren en innoveren wordt steeds meer een samenwerking
tussen de organisatie, bedrijven onderling en tussen werkveld en onderwijs. Hoewel veel
techniekbedrijven dit onderschrijven, blijkt het in de praktijk toch nog lastig om het ‘leven
lang leren’ concreet van de grond te krijgen. Als jij je hierin herkent, lees dan verder.

Standhouders gezocht voor WOON2019!
De woningmarkt is nog steeds flink in beweging en er verandert veel in de regelgeving bij
nieuwbouw. Daarom organiseren een aantal enthousiaste ondernemers en de
gemeenten Dinkelland en Tubbergen WOON2019. Dit is een tweedaagse beurs met als
doel belangstellenden te informeren over de mogelijkheden op het gebied van
(ver)bouwen en wonen. WOON2019 geeft jou, als ondernemer, de kans om met
potentiële klanten in gesprek te gaan en jouw bedrijf te presenteren.
Ben je ondernemer in de gemeente Dinkelland of Tubbergen? En wil je een stand
innemen op onze beurs? Of wil je weten of dit voor jou interessant kan zijn? Neem dan
contact op met Femke Heithuis (f.heithuis@noaberkracht.nl). Zij kan je van alle informatie
voorzien. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Dienstverlening aan ondernemers
De gemeente Dinkelland wil haar ondernemers graag zo goed mogelijk
faciliteren. Daarom heeft de gemeente sinds drie jaar één aanspreekpunt voor
alle ondernemersvragen, namelijk de bedrijfsconsulent Ingrid Leferink. Zij vormt
de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en probeert ondernemers zoveel
mogelijk te faciliteren. Daarnaast werkt de gemeente met een Ondernemers
Service Team. Dit team, dat bestaat uit medewerkers met kennis op het gebied
van ruimtelijke ordening, wonen, recreatie & toerisme, vastgoed, handhaving,
bedrijventerreinen, Wabo en de bedrijfsconsulent, komt iedere maandag bij
elkaar om alle ondernemersvragen met elkaar te bespreken en af te stemmen.
Deze werkwijze zorgt ervoor dat vragen op een gelijke manier behandeld
worden, vanuit alle invalshoeken worden bekeken en er afstemming
plaatsvindt. Meer informatie vind je hier.

Klik hier voor een overzicht van subsidieregelingen voor het MKB

Duurzaamheidsmaatregelen realiseren met behulp van Energiefonds
Twente
De gemeente Dinkelland is aangesloten bij het Energiefonds Twente. Het Energiefonds Twente is de uitvoeringsorganisatie
van de gemeentelijke energiefondsen in Twente. Vanuit het fonds kunnen bedrijven en instellingen uit de gemeente een lening
aanvragen voor investeringen in energiebesparing en of de opwekking van duurzame energie. De drempel voor de aanschaf
van bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie een warmtepomp of energiezuinige LED verlichting wordt hiermee verlaagd.
Op deze wijze willen de deelnemende gemeenten een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en jou de gelegenheid
bieden om te kunnen investeren in energiemaatregelen waarmee je kunt besparen op de kosten. Het Energiefonds Twente
beschikt over ervaren medewerkers met jarenlange ervaring op het gebied van financieren, duurzaamheid, energie, subsidies
en projectontwikkeling. Zij zijn onafhankelijk en denken graag met je mee over jouw project.
Wil je weten hoe het aanvragen van een lening werkt? Of meer informatie over het energiefonds? Kijk dan op
www.energiefondstwente.nl. Meer informatie vind je ook in deze flyer.

Brexitloket voor ondernemers
Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU. Doe je zaken met het Verenigd
Koninkrijk? Of ben je dat van plan? Bereid je dan voor op de aankomende
Brexit en zakendoen met een land buiten de EU. De Rijksoverheid helpt
je daarbij. Brexitloket.nl is een initiatief van de Rijksoverheid en haar
uitvoerende organisaties.

Frisse blik nodig?
Ben jij ondernemer of een maatschappelijke instelling en
heb je:





een vraagstuk waar je mee zit?
een idee waar je niet aan toe komt?
of juist behoefte aan een frisse blik?

Misschien kunnen studenten jou hier verder mee helpen!
Bekijk de flyer voor meer informatie en contactgegevens.

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 Sizz & Wortelboer in Denekamp
o Label Trends in Denekamp

Vind je het leuk als het college een keer bij jou op bedrijfsbezoek komt? Of wil je een kopje
koffie drinken met onze bedrijfsconsulent en wethouder Benno Brand? Bel of mail dan met
onze bedrijfsconsulent Ingrid Leferink: 06-14475403 of i.leferink@noaberkracht.nl. 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.

Jumbo Kuipers | Denekamp
met de nieuwe vestiging aan de Lange Voor

Werktuigen & Bouwdienst | Denekamp
met het winnen van de Agroscoopbokaal Loonbedrijf 2019

Heisterkamp Dranken | Ootmarsum
met het 100-jarig jubileum

Installatiebedrijf F.H. Loohuis | Saasveld
met het 60-jarig jubileum

We wensen al deze ondernemers heel veel succes!
Heb jij ook een jubileum te vieren? Of iets te melden op ondernemersgebied? Geef het ons
door!

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.

