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Klik hier wanneer deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

Havenondernemers welkom op
bijeenkomst 29 oktober!
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de
bijeenkomst ‘Havengebied Enschede;
herstructurering in uitvoering’ op donderdag 29
oktober aanstaande. Aanvang is 17:30 uur,
de zaal is open vanaf 17:00 uur. Voor een
passend hapje en drankje wordt gezorgd! Locatie
is Spinnerij Oosterveld, Rigtersbleek-Zandvoort 10
te Enschede.
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn
(en u heeft zich nog niet aangemeld), dan kunt u
zich hier aanmelden.
Graag ontvangen wij uw aanmelding zo spoedig
mogelijk!
Lees meer >>

Derde ontsluiting Kanaalzone versneld;
geld voor Auke Vleerstraat
Het college van B&W vraagt de gemeenteraad
kredieten beschikbaar te stellen voor de eerste
fase van de verdubbeling van de Auke Vleerstraat
en voor de aanleg van een derde ontsluitingsweg
van de Kanaalzone.
Lees meer >>
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Puntsgewijs
Berichten van de BOH
Gertjan Ardesch is voorzitter van de
Belangenvereniging Ondernemers Havengebied.
In elke Nieuwsbrief Havenzicht vraagt de redactie
hem
om zijn mening: wat is er van belang voor de
ondernemers,
wat gaat er goed, wat kan er beter?
Hier is het ondernemersnieuws volgens Gertjan
Ardesch. Puntsgewijs…
Lees meer >>

Christiaan Kramer: vervoer over
Twents water is de juiste weg
Christiaan Kramer is commercieel directeur van
Sesam.
Daarnaast is Kramer voorzitter van de Werkgroep
Twentekanaal. Zijn boodschap is de boodschap
van de Regio Twente:
het Twentekanaal moet verbreed en verdiept
worden.
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.
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