Denk mee over de economische visie van de
gemeente Wierden!
De gemeente Wierden roept alle ondernemers in de gemeente
op om maandagavond 1 april, als vervolg op de Welkom
Wierden-sessies in oktober 2018, mee te praten over een
nieuwe economische visie. Deze visie raakt alle takken van ondernemerschap binnen onze gemeente
en vormt de basis voor concrete uitvoeringsplannen. Kortom, dit is het moment om invloed uit te
oefenen op de economische toekomst van Wierden!
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Ondernemers (detailhandel, MKB, vrijetijdssector) uit gemeente Wierden
Richting economische visie bepalen
Burgerzaal gemeentehuis Wierden
Maandagavond 1 april 2019
Vanaf 18.30 uur inloop met soep + broodjes

Hoe ziet de avond eruit?
De economische visie richt zich op vier pijlers. Deze pijlers zullen het uitgangspunt vormen voor
gesprekken aan verschillende tafels. Iedereen kan aansluiten bij twee onderwerpen die hij/zij
interessant vindt.
Ondernemer centraal
Aan de tafel ‘ondernemer centraal’ gaat het over de gemeentelijke faciliteiten die ondernemers
nodig hebben om te kunnen ondernemen. Hoe zorgen we er voor dat de bedrijfsvoering van de
ondernemer centraal staat en niet de regelgeving van de gemeente?
Bedrijventerreinen
Het gesprek over bedrijventerreinen zal ingaan op de vitaliteit van bedrijventerreinen en hoe
bedrijven optimaal kunnen functioneren. Daarnaast willen we graag ingaan op de verduurzaming van
bedrijventerreinen. Hoe kunnen we gezamenlijk onze doelstellingen bereiken?
Detailhandel
De detailhandel is essentieel voor het behoud van een goed voorzieningenniveau. Hoe houden we
met elkaar onze winkelcentra toekomstbestendig, aantrekkelijk en vitaal? Daarbij kijken we ook naar
hoe de samenwerking tussen winkeliers, horeca en vrijetijdssector daaraan kan bijdragen.
Vrijetijdseconomie
De vrijetijdssector is belangrijk voor onze gemeente. De belangrijkste vraag aan deze tafel zal zijn hoe
we meer toeristen en recreanten naar onze gemeente kunnen halen. En hoe we er vervolgens voor
zorgen dat de gehele gemeente daar profijt van heeft.

Aanmelden
Denk mee over de economische toekomst van de gemeente Wierden! Aanmelden kan tot en met 25
maart via www.wierden.nl/economischevisie.

