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Lammertink, H.E.M. (DPGO-COM)
Van:

Nieuwsbrief Havenzicht [nieuwsbriefhavenzicht@enschede.nl]

Verzonden: donderdag 8 april 2010 16:09
Aan:

Lammertink, H.E.M. (DPGO-COM)

Onderwerp: BOH zeer blij met nieuwe intermediair / horzel

Nummer 11, april 2010

Klik hier wanneer deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

BOH erg blij met nieuwe intermediair
Medio februari tekende de Belangenvereniging Ondernemers
Havengebied (BOH) een contract met de gemeente: er komt een
'tussenpersoon' die zowel de belangen van de BOH als die van
de gemeente zal behartigen. In april kiest men een van de
sollicitanten. Van Rien Wilderink mag de nieuwe functionaris best
'een echte horzel' zijn.
Lees meer >>

Snoeien, kappen, inspecteren, baggeren
Projectleider Martijn Wiefferink is samen met Gerrit Averesch van
het Ingenieursbureau Enschede druk bezig met het onderhoud
van de kades en oevers in het havengebied en de coördinatie
van het baggerwerk.
Lees meer >>
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Start reconstructie Auke Vleerstraat uitgesteld
De op 6 april geplande start van de reconstructie van de Auke
Vleerstraat is uitgesteld. De voorzieningenrechter heeft
woensdag 17 maart besloten het beroep van de firma Weghorst
toe te wijzen en de door de Enschedese gemeenteraad
verleende vrijstelling te schorsen.
Lees meer >>

Provincie op werkbezoek aan de Binnenhaven
Jolanda Walman is projectleider Herstructurering Bedrijventerreinen bij de
provincie Overijssel. Medio maart was zij voor een werkbezoek aan de
Binnenhaven.
Lees meer >>

Herstructurering havengebied als film beschikbaar
In januari leverde de afdeling communicatie een film op over het
Havengebied. Via www.havenzicht.enschede.nl. Projectinformatie is de complete documentaire te zien.
Lees meer >>

Van de havenmeester
En nu is de kogel door de kerk!. Er wordt eindelijk een begin
gemaakt met de werkzaamheden aan en in de haven. Deze
werkzaamheden zijn nodig, hard nodig, daar is iedereen het over
eens...
Lees meer >>

Regio Twente verkent hoe beheer Twentse havens professioneler kan
De Regio Twente laat samen met de regionale partners een
verkenning uitvoeren hoe het beheer van de Twentse havens
professioneler kan. In de Binnenhavenvisie Twente wordt een en
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ander op een rijtje gezet.
Lees meer >>

Colofon
Havenzicht is de nieuwsbrief over de revitalisering van het Enschedese Havengebied. In dit blad werken de
gemeente Enschede en de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied samen. Ons doel: betrokkenen op de
hoogte houden van de voortgang en de werkzaamheden.
Diverse projecten zijn/worden in het havengebied mogelijk gemaakt door de volgende subsidiegevers:

Interviews en teksten

:

Abels Taalzaken/Paul Abels

Eindredactie en coördinatie :

Afdeling Communicatie gemeente Enschede, tel. 053-4817597

Vormgeving, verzending

:

Digital Herald BV

Verspreidingsgebied

:

'Havenzicht' wordt digitaal verspreid onder ondernemers en bewoners in het

:

Havengebied. Daarnaast ontvangen politici en bestuurders deze nieuwsbrief.

Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U wordt vervolgens automatisch
verwijderd uit ons adressenbestand. Deze nieuwsbrief is opgemaakt en verstuurd door Digital Herald.

-----------------------------------------------------------------------------Het door u ontvangen bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender
hierover te informeren en het bericht te verwijderen.
Bij twijfel over de juridische status van dit bericht wordt u verwezen
naar de vastgestelde mandaat- en delegatiebesluiten.

Het is mogelijk dat virussen buiten medeweten van de verzender via de e-mail
worden verspreid. Deze e-mail is gecontroleerd op aanwezigheid van virussen.
------------------------------------------------------------------------------
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