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Bekijk de webversie

Het nut en de noodzaak van 'Investeren in Twente' blijkt ook in tijden van crisis. Vandaag
(17-06-2020) is via een artikel in dagblad TC Tubantia aangekondigd dat het
investeringsprogramma Regio Deal Twente 6 miljoen wordt vrijgemaakt om de gevolgen
van de coronacrisis op te vangen. Daarnaast werpt het Twents Fonds voor Vakmanschap
nu zijn vruchten af; veel zzp'ers doen er een beroep op om zich om te laten scholen nu
sommige branches hard zijn geraakt.
Het weer opbouwen van de economie in Twente heeft hoge prioriteit van de Twente
Board en biedt ook kansen. Terwijl traditionele afzetkanalen opdrogen, draaien lokale
supermarkten en boerderijwinkels beter dan ooit. Ook laat de coronacrisis zien dat het
noodzakelijk is om textiel op een hoogwaardige manier te recyclen.

De coronacrisis als kantelpunt: meer
vraag naar lokaal voedsel
De afgelopen tijd is de vraag naar
duurzamere producten en bezoeken
aan de lokale boer flink toegenomen.
Dat ziet ook ondernemer Koen Olde
Hanter van Aanstreekelijk. Nu boeren
en burgers elkaar gevonden hebben is
de kans groot dat deze prille liaison
uitgroeit tot een duurzame relatie.

Lees meer

Vijf vragen over...de coronacrisis en de
Twentse textielindustrie
Wat betekent de coronacrisis voor de
textielsector? Wat kunnen inwoners doen
en liggen er ook kansen? Wij stelden vijf
vragen aan partijen die zich hebben
verbonden aan Stichting TexPlus om de
textielketen te verduurzamen.

Lees meer

Inspiratie voor de transitie naar een
circulaire economie in Twente
De transitie naar een circulaire economie
wordt steeds belangrijker en vraagt
nieuwe manieren van handelen en
denken. Afval wordt steeds meer gezien
als grondstof en het slim gebruiken van
materialen is essentieel. Maar waar
begin je? En hoe weet je of je goed bezig
bent?

Lees meer

Nog meer in het nieuws…
Agenda voor Twente en Regio Deal Twente komen regelmatig in het nieuws. Hieronder vindt
u een overzicht van de verschillende nieuwsartikelen. Klik op de links om de inhoud van het
betreffende artikel te bekijken:
Geld en ondersteuning voor creatieve broedplaatsen in Twente
Jonge Twentse start-up krijgt moeizaamste thuiswerker in de benen
Lobby Oost-Nederland begint: 'Politiek Den Haag gebruik onze kracht'
Twente wordt kartrekker in kledingrecycling: 'Zelfs oude sok is waardevol'
Twentse jongeren zien kansen in crisistijd
Gevolgen coronacrisis zichtbaar op arbeidsmarkt in Twente
Voorzitter bestuur Saxion: 'Thuisonderwijs blijft, zolang er geen vaccin is'
Miljoenensubsidie voor Overijsselse projecten
Technische universiteiten bundelen krachten Techrede
Banenkrimp als gevolg van coronacrisis valt relatief mee in regio's Zwolle en Twente
Enschedese studenten winnen 1000 euro met idee voor slim afhaalsysteem voor
boodschappen
Stichting Oldenzaalse Musea steekt agrarisch erfgoed in nieuw jasje en wint tienduizend
euro
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