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Bekijk de webversie

Voor u ligt de derde editie van de “Nieuwsbrief Regio Deal Twente”. In deze nieuwsbrief
zetten we weer twee projecten in de etalage. Deze keer: De openbare kade op XL
Businesspark en Creatieve Broedplaatsen. Verder vond eind oktober het Regio Deal
Twente Ondernemerscongres plaats en gingen in november de contactpersonen vanuit
de verschillende ministeries on tour in Twente. Lees het allemaal terug in deze
nieuwsbrief. Tot slot vindt u in deze nieuwsbrief relevante nieuwsartikelen met betrekking
tot de Regio Deal Twente.

De start is bezegeld!
Op 20 november was het moment daar:
de formele ondertekening van de Regio
Deal Twente. “Een heugelijk moment dat
deze economische impuls voor Twente
officieel vastgelegd wordt. Daarmee is de
start officieel bezegeld, maar de
uitvoering was al begonnen”, zegt
programmamanager Jasper Kerkwijk
trots. Op de foto ziet u Voorzitter Regio
Twente Onno van Veldhuizen als eerste
convenantpartner zijn handtekening zetten onder de Regio Deal Twente. Naast hem Marc
Hameleers, manager regio portefeuille Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De programmamanager is tevreden met wat al bereikt is: “Samen met alle partners
hebben we een intensief traject doorlopen om de Deal echt in elkaar te zetten. Overheid,
ondernemers en onderwijs bundelen hun krachten en steeds meer belangstellenden
haken bij de projecten aan. De eerste projecten zijn inmiddels succesvol opgestart en
laten zien dat we er als regio samen voor gaan.”

Lees meer

Twentse terminal floreert
Meer vervoer over water leidt tot minder
vrachtwagens op de weg. De kade op XL
Businesspark speelt daar een steeds
belangrijkere rol in. Hoe? Directeur van
het XL Businesspark Jan Geerdink legt
het uit.
XL Businesspark is een regionaal
bedrijventerrein langs de A35 en de
zijtak van het Twentekanaal, voor
bedrijven in logistiek, transport, distributie en industrie. Het is bestemd voor grootse
ondernemers met een ruimtebehoefte van 2 hectare of meer. Het bedrijventerrein is goed
bereikbaar via weg, water en spoor en dit maakt een optimale logistieke doorstroming van
goederen mogelijk. Jaarlijks gaan hier dan ook duizenden containers vol speelgoed van
bijvoorbeeld de Chinese speelgoedgigant Vtech, tuinmeubelen van het bedrijf Kees Smit
en kleding en schoenen van Timberland via de Container Terminal Twente naar de
consumenten. “Voor deze bedrijven is de ligging aan het Twentekanaal en de
aanwezigheid van de containerterminal de reden zich op het XL Businesspark Twente te
vestigen”, vertelt Jan Geerdink. De Twentse terminal is dus echt een vestigingsmagneet
voor bedrijven. Aanvullend op de combi terminal is er een openbare kade, waarvan
veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Buiting Staalbouw gebruikt deze kade bijvoorbeeld om
op het XL Businesspark geproduceerde grote staalconstructies naar de bouwplaats te
vervoeren.

Lees meer

Broeden op creativiteit in Twente
Op steeds meer plekken in Nederland poppen ze op:
creatieve broedplaatsen. Ze hebben een
aantrekkingskracht op talenten en ondernemers en zijn
daarmee een katalysator voor de ontwikkeling van de
regio. Maar wat is een creatieve broedplaats eigenlijk? En
hoe werkt dit concept? Mirjam Berning, beleidsadviseur
Cultuur bij de gemeente Enschede en projectleider
Creatieve Broedplaatsen, legt het uit.
De aantrekkingskracht van een creatieve broedplaats
Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest
innovatieve regio’s van Nederland, maar toch verlaten
getalenteerde studenten Twente nadat ze afgestudeerd
zijn. Jonge makers, die hier net zijn opgeleid, trekken snel de regio weer uit. “Doodzonde
en niet altijd nodig”, aldus Mirjam Berning. Uit verschillende onderzoeken blijkt waarom:
het gebrek aan diversiteit is één van de hoofdredenen om Twente te verlaten en ergens
anders aan de slag te gaan. “Het culturele aanbod in de regio wordt als tamelijk
traditioneel, behoudend en weinig divers ervaren”, vertelt Berning. “Vooral studenten en
jonge professionals zoeken hun vertier graag ook buiten de gebaande paden. En juist
deze doelgroepen willen we zo graag in de regio houden.”

Lees meer

Contactpersonen Regio Deal on tour in
Twente
Op maandag 25 november brachten de contactpersonen
Regio Deal van nagenoeg alle ministeries een bezoek
aan Twente om kennis te maken met de Regio Deal
Twente. Doel van het bezoek was niet alleen
kennismaken met onze regio en Regio Deal en het
beschikbaar stellen van financiële middelen, maar ook om
inhoudelijk aan te haken op de projecten in onze Regio
Deal.
#trotsoptwente
Het programma ging van start bij de Combi Terminal Twente op het XL Businesspark in
Almelo. Daar werden de deelnemers welkom geheten door ondernemer Regina
Nieuwmeijer, kartrekker Platform Ondernemend Twente en lid van de Twente Board. Zij
nam de aanwezigen in vogelvlucht mee door het afgelopen jaar, van de voorbereiding
van de Deal tot de formele ondertekening in november. Met de hashtag #trotsoptwente
werd er door de Rijksambtenaren flink op los getwitterd.

Lees meer

Ondernemers versterken projecten
tijdens Regio Deal Twente Congres
Op dinsdag 29 oktober kwamen ruim 150 mensen,
waarvan het merendeel ondernemer, bij elkaar voor het
ondernemerscongres Regio Deal Twente. Kinepolis
Enschede was deze middag het decor om projecten,
kansen en mogelijkheden van de Regio Deal Twente met
elkaar te verkennen. Een middag vol opbrengsten en
energie.
De Regio Deal Twente leidt tot een duurzaam netwerk
van concrete projecten in Twente die binnen drie jaar tastbare en zichtbare resultaten
gaan opleveren. Ondernemers in de regio spelen hier een belangrijke rol in. Met die
overtuiging stond deze middag de vraag centraal wat de relevantie voor het bedrijfsleven
is. En dat de projecten in de Regio Deal Twente veel kansen bieden voor ondernemers,
kan niemand na deze middag nog ontkennen.

Lees meer

Regio Deal Twente in het nieuws…
De Regio Deal Twente komt 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:
Regio Deal Twente vanaf vandaag uit de startblokken
Twente barst van het talent! Saxion en TalentIT slaan handen ineen
Kennispark in Enschede op weg naar echte innovatiecampus
Twente pakt textiel-afvalberg aan
‘Ikbindr’ moet Twente bijscholen
Video over Advanced Manufacturing Center
Port of Twente: We doen niet onder voor de gevestigde logistieke hotspots
Van Verweggistan naar Twente: het XL containerpark in Almelo
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