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Nieuwsbrief	voor	ondernemers
uit	de	gemeente	Wierden

De	eerste	nieuwsbrief
Dit	is	de	eerste	editie	van	de	nieuwsbrief	voor	ondernemers	uit	de
gemeente	Wierden.	Met	deze	nieuwsbrief	willen	wij	u	regelmatig
op	de	hoogte	houden	van	relevante	ontwikkelingen	en	nieuws	uit
gemeente	Wierden.	De	nieuwsbrief	zal	vanaf	nu	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.

Let	op!	U	ontvangt	niet	automatisch	de	volgende	edities.	Wilt	u	op
de	hoogte	blijven	van	het	laatste	nieuws	voor	ondernemers	uit
gemeente	Wierden?	Meldt	u	zich	dan	nu	aan	en	ontvang	ook	de
komende	edities	in	uw	mailbox.	
	

Aanmelden	nieuwsbrief

Voorwoord	wethouder	Richard	Kortenhoeven

Nieuwsbrief	moet	zorgen	voor	verbinding	tussen	gemeente
en	ondernemers!
De	afgelopen	jaren	heeft	gemeente	Wierden	ingezet	op	het	verbeteren	van
de	dienstverlening	richting	ondernemers.	En	vandaag	kunnen	we	onze
ondernemers	met	trots	onze	eerste	nieuwsbrief	presenteren.	Op	deze	wijze
willen	wij	onze	ondernemers	met	regelmaat	informeren.
	
In	2019	zijn	we	gestart	met	de	economische	visie.	De	afgelopen	jaren	hebben	we
op	de	volgende	thema’s	de	nodige	stappen	gezet.

De	ondernemer	centraal

Bedrijventerreinen

Dorpscentra

Vrijetijdseconomie

Arbeidsmarkt	en	re-integratie

Agrarische	sector	en	landelijk	gebied

Om	bij	het	eerste	punt	te	blijven	hebben	wij	er	gekozen	om	ons	ondernemersloket	te	versterken.	Digitaal,	maar
ook	met	bemensing.	Accountmanagers,	Johan	Mensink	en	Ramon	Reekers	trekken	hier	samen	op.	Met	als	doel
om	ondernemers	in	gemeente	Wierden	te	faciliteren	en	breed	te	ondersteunen.	U	kunt	hierbij	denken	aan
informatie	op	gebied	van	subsidies,	vergunningen,	verduurzamen,	ons	lokale	ondernemersplatform,	etc.	Maar
ook	informatie	vanuit	de	Twenteboard	waar	ondernemers,	overheid	en	onderwijs	samen	komen.

Focus	in	onze	gemeente	zal	de	komende	tijd	liggen	op	meer	verbinding	tussen	de	verschillende	sectoren,
namelijk	winkelen	en	verblijven,	toerisme	en	recreatie,	wonen	en	werken	en	sport	en	cultuur.	Tussen	Gastvrij
Wierden	-	Enter	en	de	winkeliers	wordt	al	op	een	aantal	vlakken	samengewerkt.	Uiteindelijk	werken	we	toe	naar
promotie	van	de	gemeente	Wierden	in	de	breedste	zin.	Want	laten	we	eerlijk	zijn	hoe	meer	bezoekers	in	onze
gemeente	komen	om	te	recreëren	of	hoe	aantrekkelijker	onze	gemeente	is	om	te	wonen	en	te	werken,	het
draagt	allemaal	bij	aan	de	economische	ontwikkeling	van	onze	gemeente.

Ik	wens	u	veel	leesplezier	met	onze	eerste	nieuwsbrief.

Vriendelijke	groet,
Richard	Kortenhoeven

Accountmanagers	bedrijven	gemeente	Wierden
Graag	stellen	wij	Ramon	Reekers	en	Johan	Mensink	aan	u	voor!
Ramon	en	Johan	werken	sinds	een	aantal	maanden	als
accountmanagers	bedrijven	binnen	de	gemeente	Wierden.
Ramon	combineert	zijn	functie	als	accountmanager	bedrijven
met	beleidsmatige	taken	op	het	gebied	van	economie	en
ondernemen.	Hij	heeft	veel	ervaring	in	het	bedrijfsleven	op	het
gebied	van	advisering	en	begeleiding	van	ondernemers	op
commercieel,	organisatorisch	en	financieel	vlak.	Johan	heeft
jarenlange	ervaring	vanuit	zijn	functie	als	accountmanager	bij
buurgemeente	Rijssen-Holten.

Denken	in	kansen	en	mogelijkheden
‘Ons	doel	is	om	de	lijntjes	tussen	de	ondernemers	en	de	gemeente	Wierden	korter	te	maken	en	het
ondernemerschap	te	versterken	en	verder	door	te	ontwikkelen’,	aldus	Ramon	en	Johan.	Hierbij	is	een	nauwe
samenwerking	met	de	ondernemers	een	“must”	en	is	het	noodzakelijk	om	in	kansen	en	mogelijkheden	te
denken.	Ramon	en	Johan:	‘Wij	willen	ondernemers	de	ruimte	geven	om	te	ondernemen	en	daarnaast	willen	wij
24/7	bereikbaar	voor	ze	zijn	en	ervoor	zorgen	dat	we	snel	een	antwoord	kunnen	geven	op	hun	vragen’.

Digitale	ondernemersloket
Het	nieuwe	digitale	ondernemersloket	op	onze	website	(www.wierden.nl/ondernemen)	draagt	hier	ook	aan	bij.	Er
is	informatie	te	vinden	over	het	‘ondernemen’	in	gemeente	Wierden.	Kortom	Ramon	en	Johan	willen	ten	aanzien
van	het	ondernemerschap	in	gemeente	Wierden	een	stevige	fundering	leggen	en	daar	samen	met	de
ondernemers	verder	op	door	bouwen.

Contact
Ramon	en	Johan	zijn	bereikbaar	via	ondernemersloket@wierden.nl	of	telefonisch	via	06-13046789	(Ramon)	of
06-83674932	(Johan).		

>	Contact 	

Dag	van	de	Ondernemer
Op	 vrijdag	 18	 november	 2022	 zal	 er	 binnen	 onze	 gemeente
aandacht	 worden	 geschonken	 aan	 de	 Dag	 van	 de	 Ondernemer.
Tijdens	 deze	 dag	 zullen	 wij	 een	 aantal	 ondernemers	 in	 het
zonnetje	 zetten	 en	 hen	 bedanken	 voor	 hun	 inzet	 en
doorzettingsvermogen.

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.

Met	 de	 publiekscampagne	 iKBiNDR	 is	 het	 Twents	 Fonds	 voor
Vakmanschap	actief	om	mensen	te	inspireren	en	te	motiveren	om
in	zichzelf	 te	 investeren.	Daarnaast	werkt	het	Twents	Fonds	voor
Vakmanschap	samen	met	werkgevers	via	iKBiNDR	Zakelijk	om	de
regio	arbeidsfit	te	houden.	Meer	informatie	vindt	u	op:
ww.twentsfondsvoorvakmanschap.nl

Gemeente	Wierden	helpt	ondernemers	met	de	eerste
stappen	richting	‘Zon	op	Dak’.
‘Zon	 op	 dak’	 biedt	 kansen	 voor	 ondernemers	 en	 leidt	 tot
duurzame	 opwekking	 van	 stroom	 en	 een	 besparing	 op	 de
energiekosten.	 Gemeente	 Wierden	 wil	 ondernemers,	 die
beschikken	over	bedrijfsdaken	én	interesse	hebben	om	deze
te	 beleggen	 met	 zonnepanelen,	 daarbij	 helpen.	 Samen	 met
een	 onafhankelijke	 deskundige	 kijken	 we	 naar	 de
mogelijkheden	en	ondersteunen	de	ondernemer	om	de	juiste
stappen	 te	 zetten,	 van	 voorbereiding	 tot	 realisatie.	 Denk
hierbij	 aan	 het	 bepalen	 van	 het	 aantal	 zonnepanelen	 dat
mogelijk	 is,	 hulp	 bij	 het	 beoordelen	 van	 offertes	 en	 inzicht
van	subsidiemogelijkheden	of	financiering.

Denken	in	mogelijkheden
Vaak	wordt	al	snel	geconstateerd	dat	een	dak	ongeschikt	is,	terwijl	er	nog	veel	wel	mogelijk	is.	Bijvoorbeeld	door
het	toepassen	van	andere	technieken,	waardoor	dakconstructies	wel	geschikt	blijken.	Of	door	per	aansluiting	te
kijken	naar	oplossingen	rondom	eigen	verbruik	en	het	eventueel	aftoppen	van	teruglevering.	Vaak	kan	er	dus
meer	dan	gedacht.

Advies	en	begeleiding
De	ondersteuning	die	we	bieden	vindt	plaats	in	de	vorm	van	advies-	en	begeleidingsuren	van	een
gespecialiseerde	marktpartij	die	actief	is	op	het	gebied	van	duurzame	energieopwekking	op	daken.	Ook	het
Versnellingsteam	Zon	op	Dak	van	de	Provincie	Overijssel	is	aangehaakt	om	vrijblijvend	en	onafhankelijk,	in
samenwerking	met	de	marktpartij,	advies	te	geven	over	mogelijkheden	voor	o.a.	financiering	en	technische
vraagstukken.

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.

>	Contact

Tegemoetkoming
Energiekosten	energie-
intensief	mkb	(TEK)
De	Tegemoetkoming	Energiekosten	energie-
intensief	MKB	(TEK)	biedt	een	tijdelijke
tegemoetkoming	voor	MKB-ondernemingen
waarvan	de	energiekosten	een	relatief	groot	deel
uitmaken	van	de	totale	kosten.	Met	behulp	van
deze	tegemoetkoming	krijgt	het	energie-
intensieve	MKB		meer	adem	om	haar
bedrijfsmodel	toekomstbestendig	te	maken.
Zover	nu	bekend,	kan	de	TEK	worden
aangevraagd	over	de	periode	1	november	2022	tot
en	met	december	2023.

TEK-regeling
Rijksdienst	voor	Ondernemend	Nederland	gaat	de
TEK-regeling	uitvoeren	in	opdracht	van	het	ministerie
van	Economische	Zaken	en	Klimaat.	De	TEK	is
echter	nog	niet	opengesteld,	dus	een	aanvraag	kan
nog	niet	worden	gedaan.	De	verwachting	is	dat	dit	in
de	loop	van	2023	mogelijk	is	en	dat	er	dan	een
tegemoetkoming	kan	worden	aangevraagd	met
terugwerkende	kracht.

Wilt	u	op	de	hoogte	gehouden	worden?
Meer	informatie	hierover	is	te	vinden	via
www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-
energiekosten/tek.
Hier	kunnen	ondernemers	zich	ook	aanmelden	voor
verdere	updates	over	de	TEK	(	via	de	‘houd	me	op	de
hoogte	button’).

Wilt	u	persoonlijk	advies?
Voor	meer	informatie	en	persoonlijk	advies	kunnen
ondernemers	ook	terecht	bij	het	Energieloket	van	de
Kamer	van	Koophandel	op	www.kvk.nl/energieloket.

	

Regionale	Organisatie
Zelfstandigen	(ROZ)	biedt	hulp
aan	ondernemers	met	schulden
Voor	veel	ondernemers	nemen	de	lasten	toe.	De
lonen	stijgen,	de	grondstoffen	worden	duurder,
de	energiekosten	stijgen.	En	daar	komt	vanaf
oktober	de	terugbetaling	van	de	uitgestelde
belasting	bij.	Dit	kan	voor	ondernemers
problemen	opleveren.	‘Weet	dat	wij	er	als
Regionale	Organisatie	Zelfstandigen	(ROZ)	voor
ondernemers	zijn	bij	financiële	problemen	of
schulden’,	zegt	Silke	Eitink,	adviseur
schuldhulpverlening	bij	ROZ.

Schuldhulpverlening
ROZ	verzorgt	al	jarenlang	schuldhulpverlening	voor
ondernemers	in	opdracht	van	gemeenten.
‘Ondernemers	uit	de	gemeente	Wierden	kunnen	ook
bij	ons	terecht.	Wij	adviseren	en	begeleiden	bij	het
afwikkelen	van	schulden.	Samen	zoeken	we	naar
oplossingen’,	legt	Silke	uit.	De	schuldhulp	is	er	in
eerste	instantie	op	gericht	om	het	bedrijf	in	de	lucht	te
houden.	Als	dat	niet	meer	mogelijk	is,	ondersteunt
ROZ	ook	bij	het	op	een	goede	manier	beëindigen	van
het	bedrijf.

‘Kent	of	bent	u	een	ondernemer	die	financieel
vastloopt?	Faillissement	aanvragen	is	meestal	niet	de
oplossing	om	van	schulden	af	te	komen.	Neem	dan
zo	snel	mogelijk	contact	met	ons	op’,	roept	Silke	op.
‘Wij	denken	mee	en	adviseren	u	bij	mogelijke
oplossingen.’

Contact
Neem	vrijblijvend	contact	op	om	een	afspraak	te
maken	via	www.rozgroep.nl/contact,	telefonisch	via
(074)	241	5100	of	stuur	een	mail	naar
schuldhulpverlening@rozgroep.nl.	

HERINNERING:	Verplicht	energielabel
C	of	hoger	voor	kantoren
De	Rijksoverheid	heeft	bepaald	dat	per	1	januari	2023	elk
kantoorgebouw	in	Nederland	minimaal	energielabel	C	moet
hebben.	Voldoet	het	gebouw	dan	niet	aan	de	eisen,	mag	het	pand
niet	meer	als	kantoor	gebruikt	worden.	Deze	verplichting	staat	in
het	Bouwbesluit	2012.	Ondernemers	zijn	hierover	geïnformeerd
door	het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken.

Januari	2023	komt	echter	snel	dichterbij	en	daarom	willen	we
eigenaren	van	kantoorvastgoed	hierop	attenderen.	Meer	informatie
hierover	en	wat	u	kunt	doen	om	uw	pand	aan	te	passen	naar	een
hoger	energielabel	staat	op	de	website	van	Rijksdienst	voor
Ondernemend	Nederland	(RVO).	Op	deze	website	staat	ook	een
stappenplan	voor	een	gerichte	aanpak	voor	uw	pand.

Ondersteuning	familiebedrijven:	Overijssel	helpt	mee
Family	Next	(een	samenwerking	van	verschillende	partijen
in	opdracht	van	Provincie	Overijssel)	biedt	hulp	aan
ondernemers	om	hun	bedrijf	toekomstbestendig	te	maken.
Family	Next	is	er	voor	Overijsselse	familiebedrijven	met
minimaal	5	werknemers	die	aan	de	slag	willen	met
digitalisering,	duurzaamheid	of	bedrijfsovername.

Na	aanmelding	volgt	een	intakegesprek	en	kunt	u	aangeven
waar	u	hulp	bij	nodig	hebt.	Zo	kan	Family	Next	u	in	contact
brengen	met	een	(oud-)	ondernemer	uit	een	familiebedrijf	die
kennis	en	ervaring	heeft	met	het	onderwerp	en/of	de	sector	waarin	uw	bedrijf	actief	is.	Denkt	u	samen	na	over
een	aanpak	die	het	beste	bij	uw	bedrijf	past.	Ook	kunt	u	deelnemen	aan	de	‘Leren	van	Elkaar	kringen’.	Tijdens
deze	bijeenkomsten	delen	ondernemers	ervaringen	met	elkaar.	En	om	ondernemers	op	weg	te	helpen	is	er	een
voucher	beschikbaar	van	maximaal	€	2.000,-	die	gebruikt	kan	worden	om	het	plan	van	aanpak	voor	hun	eigen
bedrijf	verder	uit	te	werken.

Wilt	u	meer	informatie?
Laat	dan	uw	contactgegevens	achter	op	www.overijssel.nl/familynext	of	neem	contact	op	met	Gerjan	Bremmer,
MKB	ondernemersadviseur	bij	Stichting	Ondernemend	Twente.	Gerjan	is	te	bereiken	op	telefoonnummer	(053)

484	99	80	/	(06)	27	07	30	61	of	per	mail:	info@ondernemendtwente.nl	

>	Meer	informatie

Studenten	organiseren	als
stageproject	co-creatie	sessie
over	de	mogelijke	invulling	van
Binnenhof
Gemeente	Wierden	werkt	met	verschillende
opleidingsinstanties	samen.	Vanuit	het	taakveld
economie	is	er	momenteel	een	samenwerking	met
Hogeschool	Windesheim.	Zes	tweedejaars
studenten,	die	de	Engelstalige	opleiding	Global
Project	and	Change	Management	volgen,	doen
onderzoek	naar	de	verbeterpunten	voor	een
eventueel	nieuw	Binnenhof.	Oftewel	hét	dorpshart
van	Wierden.

Voor	hun	onderzoek	ontvangen	ze	graag	zoveel
mogelijk	input	van	Wierdense	inwoners	en
ondernemers.	Om	deze	input	op	te	halen	organiseren
ze	een	co-creatie	sessie	op	donderdag	10
november	2022	van	20.00	tot	21.30	uur	in	de
Burgerzaal	in	het	gemeentehuis	van	Wierden.	De
studenten	hopen	op	een	leuke	en	inspirerende	avond
waar	ze	samen	met	inwoners	en	ondernemers	ideeën
uit	kunnen	wisselen,	informatie	kunnen	ophalen	en
nieuwe	inzichten	krijgen.	In	het	eindrapport	zullen	zij
vervolgens	onder	meer	de	diverse	denkrichtingen	en
scenario’s	voor	de	toekomst	van	het	Binnenhof
presenteren.		

Aanmelden
Dus,	vindt	u	dat	het	Binnenhof	aan	verandering	toe	is
of	heeft	u	misschien	wel	ideeën	voor	een	Binnenhof
2.0?	Kom	dan	10	november	a.s.	naar	het
gemeentehuis	en	deel	uw	ideeën	tijdens	de	co-
creatie	sessie.	Meld	u	aan	via
www.wierden.nl/binnenhof

Bedrijventerreinen
In	het	voorjaar	van	2022	is	er	in	de	gemeente
Wierden	een	behoefteonderzoek	uitgevoerd	naar
nieuwe	bedrijventerreinen.	Uit	dit	onderzoek
kwam	naar	voren	dat	de	ruimtevraag	in	de
komende	jaren	circa	8	tot	15	hectare	is.	De
uitkomsten	van	het	behoefteonderzoek	worden
meegenomen	in	de	lopende
programmeringsafspraken	van	de	provincie
Overijssel	voor	de	14	Twentse	gemeenten.

Locatie-onderzoek
Om	in	kaart	te	brengen	op	welke	locaties,	in	onze
gemeente,	nieuwbouw	of	uitbreiding	plaats	kan
vinden	gaat	de	gemeente	Wierden	een	locatie-
onderzoek	uitvoeren.	Met	dit	onderzoek	wordt	in
beeld	gebracht	of	en	waar	uitbreiding	van
bedrijventerreinen	in	Wierden	en	Enter	reëel	is.	Bij
het	onderzoek	dat	op	korte	termijn	zal	starten,	wordt
rekening	gehouden	met	de	(concept)
randvoorwaarden	in	de	toekomstvisie,	die	nu	in
ontwikkeling	is.

Weuste	Noord
Vooruitlopend	op	de	uitkomsten	van	het	locatie-
onderzoek	heeft	het	college	van	burgemeester	en
wethouders	recentelijk	besloten	om,	op	basis	van	de
Wet	voorkeursrecht	gemeente,	een	voorkeursrecht	te
vestigen	op	het	perceel	aan	de	noordkant	van	het
huidige	bedrijventerrein	Weuste	Noord.	Het
voorkeursrecht	bepaalt	dat	als	de	eigenaar	de	grond
wil	verkopen	deze	eerst	aan	de	gemeente	Wierden
moet	worden	aangeboden.	Het	collegebesluit	is	drie
maanden	geldig.	Op	6	december	2022	neemt	de
gemeenteraad	hierover	een	besluit.	Na	een	positief
raadsbesluit	geldt	het	voorkeursrecht	vervolgens	voor
een	periode	van	drie	jaar.
	
In	de	komende	nieuwsbrieven	houden	wij	u	op	de
hoogte	van	de	ontwikkelingen	met	betrekking	tot	het
locatie-onderzoek	en	de	bedrijventerreinen.	

	

Twenteboard	en	terugblik	open	huis
Twente	Board	is	een	samenwerking	tussen
ondernemers,	onderwijsinstellingen	en	overheid	in
Twente.	Samen	is	er	één	belang	en	dat	is	het	versterken
van	de	economie	in	Twente.	Centraal	staan	het	behoud
en	de	versterking	van	bedrijvigheid,	de
werkgelegenheid	en	het	verdienvermogen.	Twente
Board	stimuleert	investeringen	in	kansrijke	en
innovatieve	projecten,	zet	in	op	de	versnelling	van	een
(circulaire)	economie	en	op	een	aantrekkelijke	en
bereikbare	regio	voor	wonen	en	werken.	Oftewel,	streven	naar	het	Bruto	Twents	Geluk!
	
Op	5	september	2022	heeft	er	in	het	gemeentehuis	van	Wierden	een	Open	Huis	plaatsgevonden	over	de	Nieuwe
Investeringsagenda	voor	Twente	2023-2027,	waarbij	Twente	Board	een	presentatie	heeft	gegeven	over:

De	uitgangspunten	van	de	Nieuwe	Investeringsagenda.

De	evaluatie	van	de	Agenda	voor	Twente	(2018-2022).

De	strategie	"Samenwerken	aan	Bruto	Twents	Geluk	in	een	groene	technologische	topregio".

Meer	informatie	hierover	vindt	u	op	www.twente.com.

ONDERNEMERS	IN	DE	SCHIJNWERPERS

Allure	Verlichting	Wierden:	jubileum	en	duurzame
nieuwbouw	na	verwoestende	brand
Allure	Verlichting	is	na	een	verwoestende	brand	in	2019	al
weer	enige	tijd	teruggekeerd	aan	de	Handelsweg	in
Wierden.	Op	bedrijfsterrein	de	Hogelucht	staat	nu	een
moderne,	duurzame	en	toekomstbestendige	bedrijfshal
met	kantoorruimte.	Er	is	ruimte	voor	groei	en	Allure	is
daarmee	klaar	voor	de	toekomst.

De	trotse	eigenaren	Jack	Schepers,	Robert	Zandink	en	Robert
Bouwhuis	kijken	dan	ook	met	een	frisse	blik	naar	de	toekomst.
De	nieuwbouw	is	inmiddels	een	klein	jaar	gereed	en	voor	de
realisatie	van	het	nieuwe	pand	is	alleen	maar	zaken	gedaan
met	ondernemers	uit	de	nabije	omgeving.	Het	vloeroppervlak	van	het	nieuwe	pand	is	vergroot	van	zo'n	650	m²
naar	1600	m².	De	kantoorruimte	is	voorzien	van	mooie	houten	wandkasten	die	meteen	als	tussenwand	dienen.
Ook	beschikken	de	ondernemers	nu	over	een	eigen	lasruimte,	spuiterij	en	fotostudio	om	producten	vast	te
leggen	voor	promotie.	Het	nieuwe	pand	is	geheel	zelfvoorzienend,	energieneutraal	en	verduurzaamd.

Allure	Verlichting	bestond	op	1	oktober	2022,	25	jaar.	Om	het	succes	tot	nu	toe	en	de	nieuwbouw	te	vieren	heeft
Allure	op	vrijdag	30	september	een	open	dag	georganiseerd,	waarbij	genodigden	en	belangstellenden	onder	het
genot	van	een	hapje	en	drankje	een	kijkje	konden	nemen	in	het	schitterende	nieuwe	pand.

Wij	wensen	Allure	Verlichting	veel	succes	toe	voor	de	toekomst!

>	Contact	Allure	Verlichting

Coulisse	viert	zijn	30-jarig	bestaan	met	wereldwijd	succes,
groei	en	innovatie
Vanaf	de	A1	is	op	een	groot	billbord	te	zien	wat	de
toekomstplannen	zijn	voor	de	bouw	van	de	gloednieuwe
Coulisse	campus.	De	toonagende	specialist	in
raambekleding	gaat	50	miljoen	euro	investeren	in	de
campus.	

Volledig	duurzaam
Volledig	duurzaam	bouwt	Coulisse	op	bedrijventerrein	de
Elsmoat	in	Enter	een	toekomstbestendig	logistiek	centrum.	De
oprichters	Christiaan	en	Maurice	Roetgering	kochten	maar
liefst	7	hectare	grond	waarop	ze	het	hoofdkantoor,
distributiecentrum	en	de	ontwikkelingsafdeling	bij	elkaar	willen	onderbrengen.	

Coulisse
Sinds	1992	ontwikkelt	Coulisse	raambekleding	voor	de	residentiële	en	commerciële	markt.	Coulisse	brengt	deze
producten	op	de	markt	in	samenwerking	met	een	netwerk	van	vertrouwde	partners.	Het	uitgebreide	assortiment
raambekleding	van	Coulisse	onderscheidt	zich	door	een	innovatief	design,	uitstraling	en	een	hoge	mate	van
functionaliteit	en	omvat	systemen,	stoffen	en	gemotoriseerde	opties.	Het	gehele	assortiment	wordt	ontwikkeld	op
het	hoofdkantoor	van	Coulisse	in	Nederland.	

30	jaar	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen
De	start	van	de	werkzaamheden	valt	samen	met	het	30-jarig	bestaan	van	Coulisse.	"Het	is	ongelooflijk
waardevol	om	een	bedrijf	op	te	bouwen	en	het	de	afgelopen	dertig	jaar	te	zien	groeien.	Het	uit	te	breiden	met
getalenteerde	mensen	op	nieuwe	locaties	over	de	hele	wereld	en	een	gloednieuwe	Coulisse	Campus	te	bouwen.
En	dit	alles	met	behoud	van	ons	kostbare	erfgoed	en	ons	lokale	milieu.	Onze	missie	is	onveranderd:	we	blijven
ontwikkelen,	overwegen	en	teruggeven	aan	de	maatschappij	–	nu	en	in	de	toekomst",	aldus	Maurice	Roetgering

Sinds	1992	heeft	Coulisse	altijd	een	sterk	gevoel	voor	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	gehad	met
betrekking	tot	verschillende	initiatieven	om	het	lokale	erfgoed	en	milieu	te	behouden.	Denk	aan	de	renovatie	van
de	historische	boerderij	de	'Parel	van	Twente'	uit	1800	en	het	herstel	van	natuurgebied	Reggedal	in	de	buurt	van
het	hoofdkantoor	van	Coulisse.	Dit	is	een	enorme	inspiratiebron	voor	het	bedrijf	en	zijn	stoffencollectie	'Living
Beauty'.	Nieuwe	generaties	kunnen	genieten	van	de	biodiversiteit	aan	flora	en	fauna,	waaronder	het	herstel	van
wilde	bloemen	uit	de	Nederlandse	wetlands.

Wij	wensen	Coulisse	heel	veel	succes	met	de	bouwactiviteiten!

>	Contact	Coulisse

Stadsbeweging
Ondernemers	in	het	centrum	van	Wierden	en	Enter,
provincie	Overijssel	en	de	gemeente	Wierden	zijn	in
2019	gestart	met	het	project	Stadsbeweging.	Dit	initiatief
is	afkomstig	van	de	provincie	Overijssel	en	heeft	tot
doel	om	de	dorpscentra	vitaal	en	toekomstbestendig	te
houden	en	te	maken.	Met	het	toegekende
subsidiebedrag	van	€	150.000,-	zijn	in	de	afgelopen
jaren	al	diverse	projecten	gerealiseerd,	waaronder	de
aanschaf	van	sfeerverlichting	die	inmiddels	weer
te	bewonderen	is	in	de	kernen	van	de	gemeente
Wierden.

Medio	2022	is	een	nieuw	centrumarrangement	goedgekeurd	en	de	provincie	Overijssel	heeft	hiervoor	een
bedrag	beschikbaar	gesteld	van	€	100.000.	In	het	centrumarrangement	zijn	door	de	gemeente	Wierden	en	de
winkeliersverenigingen	een	aantal	projecten	benoemd	die	in	de	komende	jaren	worden	uitgevoerd.	Zo	wordt	in
de	komende	tijd	onder	meer	ingezet	op	een	verdere	vergroening	en	aankleding	van	de	winkelcentra	in	zowel
Wierden	als	Enter.	

Stichting	Gastvrij	Wierden	-	Enter
Toerisme	en	recreatie	is	een	belangrijke	stuwende	sector	in	de	gemeente
Wierden.	De	stichting	Gastvrij	Wierden	-	Enter	levert	een	belangrijke
bijdrage	aan	de	promotie	en	marketing	van	de	gemeente	Wierden	op	het
gebied	van	toerisme	&	recreatie,	winkelen	&	verblijven,	sport	&	cultuur	en
werken	&	wonen,	oftewel	citymarketing.

Het	nieuwe	bestuur	van	Gastvrij	Wierden	–	Enter,	bestaande	uit	louter
ondernemers	die	actief	zijn	binnen	toerisme-	en	recreatiesector,	heeft	de
afgelopen	tijd	benut	voor	de	planvorming	om	onze	gemeente	nog	meer
naar	de	buitenwereld	uit	te	dragen.	Hierbij	wordt	onder	meer	actief	de
samenwerking	gezocht	met	de	ondernemers	in	beide	winkelkernen.	Want
meer	bezoekers	in	onze	gemeente	zal	leiden	tot	meer	bestedingen	in
onze	centra	bij	zowel	winkels	als	horeca.

Gastvrij	Wierden	-	Enter	verzorgt	de	communicatie	met	bezoekers	aan	de	gemeente	Wierden	middels	de
website:	www.visitwierden-enter.nl.	Op	social	media	wordt	onze	gemeente	breed	gepromoot	met	als	drager
Reggerijk.	We	zien	de	Regge	als	een	blauwe	aorta	die	door	onze	gemeente	kronkelt	en	daarmee	op	het	gebied
van	toerisme	en	recreatie	een	grote	meerwaarde	biedt.

Jennechies	toeristisch	beeldmerk	kern	Wierden
Op	dinsdagavond	1	november	2022	is	op	het	plein	bij	de	Oale	Marckt	het
Jennechiesbeeldje		als	toeristisch	beeldmerk	van	de	kern	Wierden
gepresenteerd.	Bij	deze	presentatie	waren	burgemeester	Doret
Tichelaar,	wethouder	Kortenhoeven,	Joep	Gierveld	(ontwerper	van	het
beeld)	en	vertegenwoordigers	van	de	stichting	Sunte	Mart’n	Wierden,
Gastvrij	Wierden	-	Enter	en	de	Stichting	Centrum	Promotie	Wierden
aanwezig.	Naast	het	Jennechiesbeeldje	is	er	ook	Jennechies	chocolade,
een	Jennechies	theelepeltje	en	een	Jennechies	likeur	beschikbaar.	Deze
Jennechiesproducten	zijn	een	aantal	weken	rond	Sunte	Mart’n	te	koop	bij	het	Sunte	Mart’n	hoes	aan	de
Nijverdalsestraat	(rijwielhandel	van	den	Broeke)	en	de	rest	van	het	jaar	bij	boek-	en	kantoorvakhandel	Reterink,
Gasterij	de	Oale	Marckt,	de	Wereldwinkel	Wierden	en	Home	Sweet	Home.	

Meer	informatie	over	Sunte	Mart'n	vindt	u	op	www.suntemartn.nl.

Nieuwbrief	blijven	ontvangen?
U	heeft	met	deze	uitgave	de	eerste	nieuwsbrief	van	de	gemeente	Wierden	voor	ondernemers	ontvangen.
Wij	hopen	dat	hiermee	uw	interesse	is	gewekt.	Wilt	u	ook	de	komende	edities	ontvangen,	meld	u	dan
aan!	

Aanmelden	voor	nieuwsbrief

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.

Informeel	bedrijfsbezoek?
Vindt	u	het	leuk	dat	een	afvaardiging	wethouder(s)	en	accountmanager(s)	van	de	gemeente	Wierden	uw	bedrijf
bezoekt?	Laat	ons	dat	dan	weten	door	contact	op	te	nemen	met	onze	accountmanagers.	Dit	kan	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).	

Volg	ons	op	social	media

Afmelden	nieuwsbrief	-	Wijzigen	gegevens
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