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Nieuwsbrief	voor	ondernemers
uit	de	gemeente	Wierden

De	tweede	nieuwsbrief
Dit	is	de	tweede	editie	van	de	nieuwsbrief	voor	ondernemers	uit	de	gemeente	Wierden.	Met	deze	nieuwsbrief
houden	wij	u	op	de	hoogte	van	relevante	ontwikkelingen	en	nieuws	uit	gemeente	Wierden.	De	nieuwsbrief	zal
periodiek	verschijnen	(verschijningsdata	afhankelijk	van	nieuws).	Heeft	u	suggesties	voor	onderwerpen	in	de
volgende	nieuwsbrief?	Dan	horen	wij	dat	graag!	U	kunt	uw	suggesties	mailen	naar
ondernemersloket@wierden.nl.

Voorwoord	Richard	Kortenhoeven	-	wethouder
economische	zaken

Nieuwsbrief	moet	zorgen	voor	verbinding	tussen	gemeente
en	ondernemers!
In	deze	nieuwsbrief	willen	wij	u	informeren	over	het	reilen	en	zeilen	in	onze
gemeente.	Corona	kunnen	we	nu	definitief	achter	ons		laten,	maar	de	oorlog	in
Oekraïne	gaat	onverminderd	door.	Niet	wetende	hoe	dit	gaat	aflopen	en	welke
gevolgen	dit	verder	zal	hebben	voor	ons	land.	Op	de	korte	termijn	lijken	de
energieprijzen	te	dalen,	echter	blijft	het	onzeker	hoe	deze	zich	op	de	langere
termijn	zullen	ontwikkelen.

Samen	met	ondernemers	uit	de	centra	Wierden	en	Enter	kijken	en	onderzoeken
we	hoe	we	de	beschikbare	middelen	uit	Stadsbeweging	zo	optimaal	mogelijk
kunnen	inzetten.	Vitale	centra	blijven	van	groot	belang	voor	onze	gemeente.	Ook
is	het	locatieonderzoek	naar	nieuwe	bedrijventerreinen	gestart	met	als	doel	om
onze	eigen	ondernemers	zo	goed	mogelijk	te	faciliteren.	Daarover	verwachten	we
op	korte	termijn	meer	duidelijkheid	te	kunnen	bieden.
	
Vanuit	de	gemeentelijke	organisatie	blijven	we	ons	optimaal	inzetten	om	u,	onze	ondernemers,	zo	goed	mogelijk
te	ondersteunen.	De	tekorten	op	de	arbeidsmarkt	en	het	verduurzamen	van	onze	panden	blijven	een	uitdaging.
Verder	hopen	we	op	het	gebied	van	stikstof	eenieder	meer	duidelijkheid	te	kunnen	geven.	Samen	met	onze
agrariërs	willen	we	aan	de	slag	om	de	opgave	voor	wat	betreft	het	landelijke	gebied	op	te	pakken.	Daarmee
wachten	we	niet	af,	maar	ondernemen	we	actie	door	onze	krachten	te	bundelen.
	
Goed	nieuws	is	dat	steeds	meer	toeristen	Twente,	maar	ook	Wierden	weten	te	vinden.	In	2022	is	er	een	groei
geweest	van	11%	in	overnachtingen	en	14%	in	bestedingen.	Ten	opzichte	van	2019,	het	jaar	voor	Corona,
praten	we	over	een	respectievelijke	groei	van	13%	en	14%.	Mooie	ontwikkeling!

Daarnaast	zijn	de	nieuwste	cijfers	bekend	over	de	arbeidsmarkt	Twente.	Het	aantal	banen	in	de	gemeente
Wierden	is	in	2022	met	4,6%	toegenomen.	Kijken	we	naar	de	afgelopen	10	jaar	dan	is	de	gemeente	Wierden
koploper	in	Twente	met	maar	liefst	37,6%!	Ook	dit	is	een	geweldige	ontwikkeling!
	
Ik	wens	u	veel	leesplezier!

	

Korte	terugblik	bedrijfs-	en	werkbezoeken
De	afgelopen	maanden	heeft	het	college	van	burgemeester	en
wethouders	diverse	bedrijfsbezoeken	gebracht	aan	ondernemers.	Zo
brachten	zij	een	bezoek	aan	bouwbedrijf	Aan	de	Stegge	Presolid	Home
in	Enter.	Een	bedrijf	met	ruim	75	mensen	in	dienst,	gespecialiseerd	in	de
particuliere	woningmarkt.	Wooncomfort,	maatwerk,	circulair	bouwen	en
duurzaamheid	zijn	sleutelwoorden	binnen	dit	prachtige	bedrijf.

Ook	Brand	Builders	ontving	het	college	van	B&W	aan	de
Rijssensestraat	in	Wierden.	Brand	Builders	is	een	full	service	marketing
en	communicatiebureau	met	ruim	35	medewerkers.	Zij	hebben	een
indrukwekkend	klantenportfolio	van	marktpartijen	zoals	Friesland
Campina,	PepsiCo,	Verkade	en	Bar	le	Duc.	Ook	grote	regionale	spelers
zoals	Thales	en	Nedap	maken	gebruik	van	de	diensten	van	dit	bedrijf.

Bekhuis	&	KleinJan	Maatwerk	in	architectuur	gaf	ook	een	boeiend	inkijkje	in	hun	bedrijf.	De	trotse	Twentse
eigenaren	hebben	als	doel	de	opdrachtgever	volledig	te	ontzorgen	bij	de	(ver)bouw	van	zijn/haar	woning.	Dit
Wierdense	bedrijf	is	actief	in	heel	Nederland.

Tot	slot	is	er	een	werkbezoek	gebracht	aan	Kampus	in	Rijssen.	Kampus	is	dé	plek	voor	ontwikkeling	van
innovatief	vakmanschap	in	Twente	en	speciaal	gericht	op	sectoren	waar	veel	vraag	naar	is.	Jong	en	oud
ontdekken	in	het	opleidingscentrum	hun	talenten	en	ervaren	alvast	beroepen.	Het	hart	van	Kampus	is	het
Experience	Center.	Dit	is	de	innovatieve	etalage	voor	nieuwe	trends	en	ontwikkelingen	in	de	bouw,	de	zorg,	retail
en	techniek.	Bedrijven	kunnen	zich	hier	presenteren	en	hun	nieuwste	innovaties	lanceren.	Naast	het	ontdekken
van	nieuwe	skills	en	het	ontwikkelen	van	talenten	is	het	een	plek	voor	verbinding,	ontmoeten	en	branche-
overstijgende	samenwerkingen.

Wij	danken	alle	bedrijven	voor	hun	gastvrije	en	enthousiaste	ontvangst	en	wensen	hen	veel	succes	voor	de
toekomst.

Wat	leeft	er	bij	de	ondernemers?
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	vindt	het	belangrijk	om
te	weten	wat	er	bij	u,	als	ondernemer	speelt.	Wat	zijn	uw	ervaringen
met	de	gemeente,	welke	plannen	heeft	u	en	wat	kunnen
ondernemers	en	gemeente	voor	elkaar	betekenen?	Deze	en	andere
onderwerpen	kunnen	aan	bod	komen	tijdens	het	bedrijfsbezoek.	Ook
vindt	het	college	het	leuk	om	een	rondleiding	door	uw	bedrijf	te
krijgen.	U	kunt	uw	bedrijf	aanmelden	voor	een	bedrijfsbezoek	door
een	e-mail	te	sturen	naar	ondernemersloket@wierden.nl	of	door
telefonisch	contact	op	te	nemen:	06-13	04	67	89	(Ramon	Reekers)	/
06-83	67	49	32	(Johan	Mensink).	

>	Contact

In	de	schijnwerpers

Felicitaties	voor	Coulisse
Raambekledingfabrikant	Coulisse	uit	Enter	heeft	op	de
Amerikaanse	techbeurs	CES	een	innovatieprijs	ontvangen:
de	CES	2023	Innovation	Award	Honoree	in	de	categorie
smart	home.	Het	bedrijf	kreeg	de	prijs	voor	zijn	Eve
MotionBlinds	Upgrade	Kit;	een	motortje	dat	rolgordijnbuizen
op	afstand	kan	besturen.	Wij	feliciteren	Coulisse	met	deze
prachtige	prijs!
	

Verhuizingen	/	geopend
Nieuwenhuis	–	Meer	dan	een	makelaar	is	verhuisd	naar	de

Nijverdalsestraat	in	Wierden.

Pearl	is	verhuisd	naar	de	hoek	Nijverdalsestraat/Stationsstraat

in	Wierden.

Wij	wensen	Henk	en	Sanne	van	Nieuwenhuis	en	Erik	Barkel
veel	succes	op	de	nieuwe	locatie.

Eind	vorig	jaar	heeft	LOT.	een	prachtige	kledingwinkel	aan	de
Nijverdalsestraat	in	Wierden	geopend.	Een	mooie	aanvulling	op	de
kledingwinkels	in	het	centrum	van	Wierden.	Veel	succes!

Nieuws	uit	de	gemeente

Positieve	resultaten	voor	Wierden	en
Enter
Voor	alle	39	Overijsselse	centrumgebieden	is	de	vitaliteit	gemeten
door	te	kijken	hoe	goed	ze	scoren	op	24	objectief	vastgestelde
indicatoren.	Deze	indicatoren	zijn	verdeeld	over	vijf	categorieën:
bereikbaarheid,	demografie,	ruimtelijke	kwaliteit,
voorzieningenaanbod	en	samenwerking.

In	vergelijking	met	2020	scoort	Enter	goed	op	ruimtelijke	kwaliteit.
Wierden	is	vooral	gegroeid	in	samenwerking.	In	beide	dorpen	is	in
de	afgelopen	2	jaar	de	leegstand	gedaald	en	de	bereikbaarheid
gestegen.

Bekijk	de	factsheets	van	Wierden,	Enter	en	andere
centrumgebieden	uit	Overijssel.	

Twents	Fonds	voor	Vakmanschap
Twente	investeert	in	een	Leven	Lang	Ontwikkelen!	Door
economische,	maatschappelijke	en	technologische
ontwikkelingen	verandert	de	arbeidsmarkt	in	onze	regio	in
een	hoog	tempo.	Investeren	in	scholing	is	dan	ook
belangrijk	om	werkenden	én	onze	Twentse	economie
vitaal	te	houden.

In	januari	2023	is	het	stokje	van	IKBINDR	overgedragen	aan
de	gemeente	Wierden,	de	Werkgeverskring	Enter	en	de
Werkgeverskring	Wierden.	Zij	geven	op	hun	beurt	het	stokje	door	aan	de	ondernemers	uit	de	gemeente
Wierden.	Het	moet	vanzelfsprekend	worden	dat	iedereen	zich	tijdens	zijn	of	haar	loopbaan	blijft	ontwikkelen.	Dat
mensen	meer	invloed	ofwel	regie	krijgen	op	hun	loopbaan	en	zich	kunnen	aanpassen	aan	veranderingen	op	de
arbeidsmarkt.

IKBINDR	Zakelijk	is	een	lidmaatschap	waarmee	je	als	werkgever	de	toekomst	aan	het	nu	verbindt	door	te
investeren	in	Leven	Lang	Ontwikkelen.	Door	samen	de	scholingskosten	voor	werknemers	te	dragen.	De
scholingskosten	worden	voor	50%	gefinancierd	door	Twents	Fonds	voor	Vakmanschap.	Kijk	voor	meer
informatie	op	ikbindr.nl/zakelijk

Het	Wierdensde	Bouwbedrijf	Hofman	is	gestart	met	bouw
op	de	Weuste	Noord
Het	Wierdense	bouwbedrijf	Hofman	heeft	de	laatste
kavel	gekocht	op	het	bedrijventerrein	Weuste
Noord.	Inmiddels	zijn	de	bouwwerkzaamheden	in
volle	gang.	Volgens	verwachtingen	is	de	grote
bedrijfshal	van	ruim	2000	vierkante	meter	in
augustus	2023	klaar.	

Het	jonge	Wierdense	bouwbedrijf	bouwt	het	pand
volledig	naar	eigen	wens.	Duurzaam,	gasloos	maar	ook
aan	voldoende	werkruimte	en	daglicht	is	gedacht.	In	het
enorme	pand	komen	twee	hallen.	Eén	wordt	gebruikt	door	bouwbedrijf	Hofman	en	de	andere	wordt	verhuurd.		

Bouwbedrijf	hofman	betrekt	het	personeel	veel	bij	de	beslissingen,	zo	doen	ze	dat	ook	bij	klanten.	Hofman	richt
zich	op	zowel	de	particuliere	als	zakelijke	markt	en	biedt	een	compleet	pakket	van	diensten	aan.	Met	een	vast
team	werken	ze	aan	projecten,	zoals	verbouw,	renovatie,	onderhoud	als	ook	de	nieuwbouw	van	woningen,
garages,	schuren,	paardenstallen	en	overige	(agrarische)	gebouwen.		

>	Hofman	Bouwbedrijf

Subsidies	en	tegemoetkomingen

Tegemoetkoming
Energiekosten	energie-
intensief	mkb	(TEK)
Vanaf	21	maart	tot	en	met	2	oktober	2023	is	het
mogelijk	om	de	Tegemoetkoming	Energiekosten
energie-intensief	mkb	(TEK)	aan	te	vragen.	Deze
regeling	biedt	een	tijdelijke	tegemoetkoming	voor
mkb-ondernemingen	waarvan	de	energiekosten
minimaal	7%	uitmaken	van	de	totale	omzet.	Op	deze
manier	krijgt	u	als	energie-intensieve	mkb’er	meer
adem	om	uw	bedrijf	toekomstbestendig	te	maken.

U	kunt	met	terugwerkende	kracht	uw
tegemoetkoming	aanvragen	voor	de	periode	van	1
november	2022	tot	en	met	31	december	2023.		

Kijk	op	www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek	voor
meer	informatie	of	vraag	direct	uw	tegemoetkoming
aan.	

Ondersteuning
energiebesparende
maatregelen
De	energieprijzen	zijn	hoog	en	dat	raakt	veel
ondernemers.	Daarom	trekt	de	provincie	Overijssel	5
miljoen	euro	uit	om	de	energierekening	van	inwoners,
bedrijven,	verenigingen	en	(culturele)	instellingen	zo
snel	mogelijk	omlaag	te	brengen.	De	provincie	voert
nieuwe	regelingen	in	maar	verruimd	ook	bestaande
regelingen	die	gericht	zijn	op	energiebesparing.		

Kantoor,	winkel	of	bedrijfspand?	
Ontdek	als	ondernemer	welke	kansen	en
mogelijkheden	er	zijn	om	jouw	bedrijfspand	te
verduurzamen.	Heb	je	een	kantoor,	winkel	of
bedrijfspand?	Doe	de	checklist!	Ontdek	welke
regelingen	er	zijn	en	hoe	Overijssel	kan	helpen!

Doe	de	checklist!

Toekomstbestendige
werklocaties
Het	Versnellingsteam	Toekomstbestendige
Werklocaties,	ondersteunt	bedrijven	die	gezamenlijk
willen	versnellen	in	het	toekomstbestendig	maken
van	hun	werklocaties.	Dit	team	is	gespecialiseerd	in
het	bij	elkaar	brengen	en	verbinden	van	verschillende
partijen.	Als	collectief	kunt	u	echt	stappen	zetten	en
versnellen	in	het	toekomstbestendig	maken	van	uw
bedrijventerrein.

Contact
Zit	u	met	een	uitdaging	of	komt	u	niet	verder	in	een
project?	Kijk	dan	op	www.tansitiemakers.nl	of	het
Versnellingsteam	met	u	mee	kan	denken.
Contact	opnemen	kan	met	Ruben	Schutte	via
ruben@transitiemakers.nl	om	de	mogelijkheden	te
bespreken.

Geld	terug	bij	energiebesparing
MKB
Als	MKB-ondernemers	kunt	u	geld	terugkrijgen	als	de
maatregelen	die	u	neemt	(of	genomen	hebt)	volgen
op	het	advies	van	de	erkende	adviseur.	De	regeling
geldt	niet	voor	nieuwbouw	of	nieuwbouwplannen.
Vraag	de	subsidie	aan	binnen	acht	maanden	nadat
de	energiebesparende	maatregelen	uitgevoerd	zijn.
Lees	alle	voorwaarden	en	mogelijkheden	die
Overijssel	biedt	om	u	als	MKB-ondernemer	tegemoet
te	komen	bij	het	treffen	van	energiebesparende
maatregelen.

De	subsidie	bedraagt	maximaal	25%	van	de	kosten
die	voor	subsidie	in	aanmerking	komen	en	is
maximaal	€5.000,-	per	aanvraag	voor	Mkb-
ondernemingen	die	geheel	of	gedeeltelijk	zijn
getroffen	door	verplichte	lockdowns.

Zon	op	Dak:	er	is	nog	budget	beschikbaar!
Niet	iedereen	kan	makkelijk	zonnepanelen	plaatsen	op
het	dak.	Soms	is	de	dakconstructie	niet	sterk	genoeg	of
lukt	het	niet	om	elektriciteit	terug	te	leveren.	Hiervoor	is
subsidie	beschikbaar	gesteld,	en	er	is	nog	budget
beschikbaar.	Subsidie	voor	bijvoorbeeld	het	versterken
van	dakconstructies	of	het	aanpassen	van	dak	isolaties
t.b.v.	zonnepanelen.	Dus	wilt	u	graag	zonnepanelen
plaatsen	maar	lukt	het	niet	dit	te	realiseren?	Maak	gebruik
van	het	beschikbare	budget	van	het	Versnellingsteam
‘zon	op	dak’	en	doe	er	je	voordeel	mee.

Interesse?
Bent	u	als	ondernemer	geïnteresseerd,	laat	het	ons	dan
weten	via	een	mail	aan	ondernemersloket@wierden.nl	
Let	op:	Er	is	een	beperkte	capaciteit.	Selectie	vindt	plaats
op	basis	van	volgorde	van	aanmelding.

Nieuwe	duurzaamheidslening
voor	kleine	ondernemers	in
Overijssel
Wilt	u	investeren	in	energiebesparing?	Stichting
Qredits	start	met	een	duurzaamheidslening	voor
Overijsselse	ondernemers.	Deze	lening	is	mogelijk
gemaakt	door	een	unieke	samenwerking	tussen
Qredits,	provincie	Overijssel	en	het	Energiefonds
Overijssel.	Deze	partijen	steken	de	handen	ineen	om
ondernemers	te	helpen	het	energieverbruik	in	hun
bedrijf	te	verminderen.	De	duurzaamheidslening	is
maximaal	50.000	euro	tegen	2,5%	rente.	Daarmee
kunnen	kleine	ondernemers	tegen	minimale	lasten
verduurzamen.	De	lening	kan	gebruikt	worden	voor
energiebesparende	investeringen,	zoals
warmtepompen,	ledverlichting,	zonnepanelen,
laadpalen	of	isolatie.

Kijk	voor	informatie	of	aanvragen	op	www.qredits.nl

Subsidie	Circulaire
ketenprojecten
Wilt	u	samen	met	andere	ondernemers	een	product,
proces	of	dienst	circulair	ontwerpen,	produceren	of
organiseren?	De	subsidie	circulaire	ketenprojecten
kan	u	daarbij	ondersteunen.	In	een	circulair
ketenproject	werkt	u	met	andere	ondernemers	samen
om	een	product-	of	materiaalketen	circulair	te	maken.
Het	kan	gaan	om	een	bestaande	keten	of	(deels)	om
een	nieuwe.

De	subsidie	bedraagt	50%	van	de	subsidiabele
kosten	van	u	als	ondernemer.	Het	gaat	hier	om	uw
eigen	kosten	en	de	kosten	om	een	procesbegeleider
in	te	huren.	De	subsidie	is	maximaal	€	20.000	per
ondernemer	in	een	circulair
ketensamenwerkingsverband.	In	een	circulair
samenwerkingsverband	werken	minimaal	3	en
maximaal	6	ondernemers	samen.

Subsidie	Energiezuinige
terrasverwarming	via	kussens
Bent	u	een	horecaondernemers	met	minder	dan	50
medewerkers	en	wilt	u	uw	terras	op	een	andere
manier	verwarmen	dan	met	gas	of	elektrische
heaters?	Bekijk	de	interessante	subsidieregeling	voor
aanschaf	van	warmtekussens	die	elektrisch
opgeladen	kunnen	worden.	De	warmtekussens
mogen	gekocht	zijn	na	1	oktober	2021,	bedraagt
maximaal	30%	van	de	kosten	die	voor	subsidie	in
aanmerking	komen	met	een	maximum	van	€3.000,-
per	horecaondernemer.	

Subsidieregeling	MIT-
haalbaarheidsprojecten
Wilt	u	als	mkb-ondernemer	met	een	vestiging	in
Overijssel	een	innovatieproject	uitvoeren?	Zonder	het
te	testen	kan	het	alsnog	stuk	lopen.	Daarom	kunt
u	subsidie	aanvragen	om	de	technische	en
economische	risico's	in	kaart	te	brengen.	Het
haalbaarheidsproject	is	een	instrument	van	de	mkb-
innovatiestimulering	Regio	en	Topsectoren	(MIT).	U
kunt	de	subsidie	vanaf	dinsdag	4	april	2023	om	9.00
uur	aanvragen	bij	de	provincie	Overijssel.

Suggesties	of	ideeën?
Heeft	u	suggesties	voor	items	in	de	komende	nieuwsbrieven,	zoals	bijvoorbeeld	jubilea	van	bedrijven	of	de
vestiging	van	nieuwe	bedrijven,	dan	horen	wij	dat	uiteraard	graag.	U	kunt	ons	tippen	door	een	mail	te	sturen
naar	ondernemersloket@wierden.nl.

Volg	ons	op	social	media
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