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Versterken ondernemers- /
vestigingsklimaat algemeen

Omschrijving

Jaar

Deelnemers

Kosten en financiering

Rol gemeente

Bevordering publiek-private
samenwerking

Blijven investeren in de relatie met onze
ondernemers door regelmatig zowel ambtelijk als
bestuurlijk contact te houden met zowel
individuele ondernemers (bedrijfsbezoeken) als de
ondernemersverenigingen. Parkmanagement “t
Lochter en “Op naar Nijverdal” tonen zich goede
voorbeelden van publiek-private samenwerking
die hun vruchten hebben afgeworpen.
Wij blijven inzetten op relatiebeheer en daarnaast
bij vraagstukken de samenwerking te zoeken
middels co-creatie.
Waar dat in onze mogelijkheden ligt, zetten wij in
op slagvaardige dienstverlening en leggen wij
samen met de ondernemers
vergunningentrajecten snel af. Wij zijn op het
Lochter in staat geweest de grondtransactie en
de vergunningverlening gelijktijdig af te ronden.
In 2016 is de revitalisering van ‘t Lochter in
samenspraak met de ondernemers in gang gezet.
Het project is nagenoeg afgerond begin 2019.
Het project gaat daarna over in de reguliere
werkzaamheden.
Economisch herstel en actieve acquisitie hebben
er aan bijgedragen dat de uitgifte van
bedrijventerreinen op t Lochter III zeer sterk is
verbeterd. Naast de intensieve lokale acquisitie
hebben ook de regionale Twentse acquisitie en
de samenwerking met OostNL goed en beter
vorm gekregen. De positionpaper economische
zaken, in gezamenlijkheid door ondernemers en
door de gemeente opgesteld. Deze geeft ons
richting voor de komende jaren: Gemeente
Hellendoorn vanuit de gevestigde multinationals
en het lokale ondernemerslandschap economisch
blijven profileren als "Natuurlijk ondernemend".
Verder uitbouwen van het ambasadeursschap,
waarbij ondernemers het woord voeren en als
ambassadeurs optreden van het bedrijventerrein,
de samenwerking en het lokale economische
klimaat.

2019-2022

Gemeente, ondernemers

3.000/jr, uit meerjarenbegroting EZ

Aanjager, faciliterend

2019

Gemeente, ondernemers, HMO

Nader uit te werken

Faciliterend

2019-2022

Gemeente

6.000/jr, uit meerjarenbegroting EZ

Aanjager en faciliterend

Inmiddels is vrijwel onze hele gemeente, inclusief
de bedrijventerreinen, voorzien van een
glasvezelnetwerk. Daarmee is de digitale
bereikbaarheid up to date. Voor kleinere

2019-2020

Gemeente

Nader uit te werken, indien aan de
orde

Faciliterend

Revitaliseren bedrijventerreinen

Acquisitie / Profilering
bedrijventerreinen

Optimaliseren digitale
bereikbaarheid
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Innovatie stimuleren en
ondersteunen

Ondersteuning starters / ZZP-ers

Agrarisch Overleg

Aanbestedingsbeleid

Stimuleren ondernemerschap /
arbeidsmarkt

ondernemers blijken de relatief hoge aansluit- en
abonnementskosten nog al eens een beletsel.
De technologische ontwikkeling (4G/5G
netwerken) en de ruime beschikbaarheid van
particuliere WiFi netwerken, hebben de
gemeentelijke inzet voor een openbaar netwerk
achterhaald.
Wij attenderen ondernemers op initiatieven en
financieringsmogelijkheden die op Nationale en
Twentse schaal worden georganiseerd en die
kunnen bijdragen aan hun innovatieve kracht.
Met het oog daarop zullen wij onze relatie met
onder andere NovelT en Oost NL verder
verstevigen.
Wij staan individuele starters desgevraagd
terzijde en verwijzen naar een veelheid aan
provinciale, regionale en particuliere
ondersteuningsmogelijkheden. De lokale
startersavonden kan hernieuwd geïnitieerd
worden. Verder nemen wij deel aan het
Regionaal project “het boosten van startend
ondernemerschap”.
Het overleg, waarin informatie wordt
uitgewisseld en opiniërend van gedachten wordt
gewisseld, wordt gecontinueerd. De praktijk leert
dat, naast de strikt agrarische zaken, ook andere
ontwikkelingen die spelen in ons buitengebied
aan de orde komen. In 2019 volgt er een
separate nota mbt dit onderwerp.
Het in 2013 vastgestelde beleid is in de
afgelopen periode geïmplementeerd. Wij zijn
regelmatig in overleg geweest met
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om ons
beleid toe te lichten. De SROI en Twentse
samenwerking waren daarbij regelmatig
terugkerende onderwerpen. Over het algemeen
lopende processen naar tevredenheid al blijven
de uitkomsten van sommige trajecten leiden tot
onbegrip en ontevredenheid. De gemeente is
bezig met nieuw beleid op dit gebied, waarbij
recent nog de Businessclub Hellendoorn Nijverdal
is betrokken en geïnformeerd.
 Het organiseren van bijeenkomsten voor
gevestigde ondernemers, (pre)starters en
zzp-ers, waarbij netwerken en
kennisuitwisseling centraal staat.
 Boosten van startend ondernemerschap
in Twente. Door inzet van een digitaal
platform, organisatie van
netwerkbijeenkomsten en het stimuleren
van sociaal ondernemerschap.
 Stimuleren aansluiting onderwijs met
bedrijfsleven. Ondernemers kunnen vaak
moeilijk aan goed en geschikt personeel
komen terwijl er aan de andere kant veel
jongeren tussen wal en schip vallen. Het

2019-2022

Gemeente, ondernemers

2.500/jr, uit meerjarenbegroting EZ

Faciliterend

2019-2022

Gemeente, ondernemers

1.500/jr, uit meerjarenbegroting EZ

Faciliterend

2019-2022

Gemeente, ondernemers

Nvt

Faciliterend

2019-2022

Gemeente

Nvt

Faciliterend

2019-2022

Gemeente, ROZ-groep,
ondernemers- en
winkeliersverenigingen,

Nader uit te werken

Faciliterend, aanjager

Gemeente, ROC van Twente en
RMC
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beter in beeld hebben en houden van
jongeren in samenwerking met het ROC
en het RMC. Het Talentenportaal inzetten
voor deze doelgroep.
Hogere frequentie bedrijfsbezoeken om
op de hoogte te blijven van wat er speelt,
welke vraagstukken er leven en hierin
tijdig te faciliteren. Het uitbreiden van het
netwerk is hierbij even belangrijk als het
onderhouden van bestaande relaties. Zo
hebben wij mogelijke kansen voor
werkzoekenden ook eerder in het vizier.

4

Versterken ondernemersklimaat
kernen / retail

Omschrijving

Jaar

Deelnemers

Kosten en financiering

Rol gemeente

Bevorderen publiek -private
samenwerking

Verdere versterking samenwerking met Op naar
Nijverdal (SPN), Ondernemend Hellendoorn,
BCHN, HORT en aanverwante partijen
In handen van OnN ontwikkelt zich verder door,
o.a. in de organisatie van evenementen

2019-2022

Gemeente, ondernemers- en
winkeliersverenigingen,
aanverwante partijen
SPN, OnN, Gemeente

Nvt

Aanjager, faciliterend

55.000,- per jaar (is
reclamebelasting)

Faciliterend

Contacten met retailondernemers door
gemeentebestuur en accountmanager
Economische Zaken. Meer inzicht in de
bedrijvigheid in de gemeente en
betrokkenheid met ondernemers
 Inzicht in data om op basis van de data
goed te kunnen anticiperen op
ontwikkelingen. Hierbij moet o.a. gedacht
worden aan onderzoeken zoals
detailhandelsmonitor,
koopstromenonderzoek, wifitellers,
onderzoek koopzondagen.
 Een digitaal ondernemersloket (databank)
waar ondernemers (ook internationaal)
terecht kunnen met vragen over
vestiging, etc. Koppeling met de website
van o.a. OnN en handelsregister KvK
(GIS).
 Het organiseren van
netwerkbijeenkomsten waarbij netwerken
en kennisuitwisseling centraal staat
toegespitst op de retailsector.
In het kader van het masterplan zijn grote
stappen gezet. Grotestraat heeft een
kwaliteitsimpuls gekregen. Voor het behoud en
het onderscheidend vermogen van het compact
centrumachtje is het wenselijk te streven naar
een eenduidige uitstraling. Aandacht voor: de
inrichting en functie van de aanloopgebieden en
winkelachtje Nijverdal, leegstand,
functieverandering, reclame uitingen
(zichtbaarheid van de winkels), openbare ruimte,
zwerfafval, goede bereikbaarheid, etc. Inzet van
een stimuleringsregeling als steuntje in de rug om
over te gaan in actie, waaronder verplaatsingen
winkels buiten het centrum naar het centrum
toe.
De zaterdagse weekmarkt in Nijverdal is een
grote trekker. Echter, zowel landelijk als ook
Nijverdal heeft te maken met een teruglopende
markt. Een eigen identiteit en kwaliteit moeten er
voor zorgen dat de negatieve spiraal doorbroken
wordt. Inrichting van de markt en samenwerking
met OnN (evenementen) en promotie (bijv.
bidbook) zijn denkrichtingen waar aan gedacht
moet worden.

2019-2022

Gemeente, ondernemers- en
winkeliersverenigingen, makelaars
en aanverwante partijen.

10.000/jr, uit meerjarenbegroting
EZ

Aanjager, faciliterend

2019-2022

Gemeente, ondernemers,
vastgoedeigenaren, bewoners.
Samenwerking wordt gezocht met
Provincie

Nader uit te werken

Aanjager, faciliterend

2019-2022

Gemeente, Marktbestuur en -leden,
OnN, CVAH

Nader uit te werken

Aanjager, faciliterend

Promotie en marketing kern
Nijverdal
Klantgerichtheid/ communicatie/
informatievoorziening

Kwaliteitsimpuls centrum Nijverdal

Ambulante handel (weekmarkt)



2019-2022
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Omgaan met nieuwe
ontwikkelingen




ruimte creëren voor startende
ondernemers 'pop ups'.
goed ondernemen is creativiteit. De
gemeente zal steeds geconfronteerd
worden met nieuwe concepten en zal
hier op moeten anticiperen. Een
voorbeeld in blurring (branchevervaging).
Inzet om ondernemers ruimte te bieden in
de vorm van pilots: 'durven' en 'doen'.

2019-2022

Gemeente en ondernemers
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Nader uit te werken

Faciliterend

Marketing & promotie
vrijetijdseconomie

Omschrijving

Jaar

Deelnemers

Kosten en financiering

Rol gemeente

Blijvend participeren in lokale
toeristische en regionale promotie
door regionale toeristische bureaus
en het TBH

De lokale en regionale promotie wordt voor ons
uitgevoerd door het Toeristisch Bureau Hellendoorn
(TBH) en Marketing Oost. Vanuit Marketing Oost
(MO) zetten Twente Marketing en Salland Marketing
zich in.
We focussen de komende jaren nog meer op de
Sallandse heuvelrug en Reggedal. Basis hiervoor is
het Marketingplan Sallandse Heuvelrug.

2018-2022

Gemeente, TBH, MO

TBH: 90.000
MO: 54.500
De financiering van deze drie partijen is de
meerjarenbegroting opgenomen.

Faciliterend

2018-2022

Ondernemers, MO, TBH en
daar waar mogelijk
ondernemers in div.
gemeenten

10.000 /jr, uit meerjarenbegroting R&T

Uitvoering en aanjager

De Liberation Route gebruiken we nu om onze
‘producten’ in de markt te zetten. Een fietsroute is
al ontwikkeld. Er zijn kansen om het
herinneringstoerisme verder uit te bouwen. Hierbij
wordt gedacht aan het versterken van points of
intrest (herinneringsplekken) en de link met Museum
Memory.
Verder bouwen aan de zichtbaarheid van
Hellendoorn. Dit doen we samen met ondernemers
en TBH. Zichtbaarheid bijvoorbeeld bij
evenementen, maar ook bij individuele bedrijven.
In samenwerking met TBH zetten we in op
verbeteren van gastheerschap met producten die de
lokale marketing ondersteunen. De
welkomstmappen met informatie voor gasten is hier
een voorbeeld van. Alle verblijfsaccommodaties
kunnen deze welkomstmappen voor niets bestellen.
Er is recent gewerkt aan het meertalig bereikbaar
zijn van onze toeristische website. We willen in het
verlengde hiervan ook een aantal producten (folders
etc.) in het Duits en Engels gaan aanbieden.

2019-2022

Ondernemers, MO,
Gemeente

2.000 /jr, uit meerjarenbegroting R&T

Faciliterend

2018-2022

Gemeente, TBH, HORT

5.000 /jr, uit meerjarenbegroting R&T

Uitvoering en aanjager

2018-2022

Gemeente, TBH,
ondernemers, HORT

15.000 /jr, uit meerjarenbegroting R&T

Faciliterend, mede-ontwikkelaar

2018-2022

Gemeente, TBH,
ondernemers

Nader uit te werken

Faciliterend

Vermarkten Sallandse Heuvelrug en
Reggedal (Nationaal Park Nieuwe
stijl), campagnes, advertenties etc
Liberation Route

Vergroten zichtbaarheid

Lokale producten

Digitale gastvrijheid en verbeteren
meertaligheid
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Optimaliseren routegebonden
recreatie en investeren in
voorzieningen

Omschrijving

Jaar

Deelnemers

Kosten en financiering

Rol gemeente

Pleisterplaatsen ondersteunen

Particulieren en ondernemers die op een positieve wijze bijdragen aan de
verzorging van de gebruikers van de routenetwerken krijgen onze steun.

2018-2022

Gemeente

Nader uit te werken

Faciliterend

Behoud hoogwaardige bestaande
routestructuren en het bevorderen
van het vermarkten daarvan

Net als de voorgaande periode is veel geïnvesteerd in de fysieke
toeristische infrastructuur. Het is van belang dat deze infrastructuur op
hetzelfde kwalitatieve hoogwaardige niveau is als nu. Dit betekent ook
dat wij als gemeente alle recreatieve infrastructuur goed moeten
onderhouden. Voor zowel inwoners als toeristen is dit waardevol in de
vrijetijdsbesteding.

2018-2022

Gemeente, Routebureau
Twente, MO en TBH

Nader uit te werken

Kwaliteitsbewaker

2019-2022

Ondernemers, TBH, Gemeente

40.000, uit
meerjarenbegroting R&T

Faciliterend

We willen ondernemers/belangengroepen stimuleren om ideeën en
kansen te ontwikkelen voor de versterking van de verbinding van de
Paarse Poort en het centrumgebied van Nijverdal. Ook dit kan weer
kansen bieden aan ondernemers om innovatieve ideeën/ concepten uit
te werken die hierop in spelen.
De bestaande MTB-routes blijven op orde. De gedeeltelijk bestaande
Reggedal-lus wordt aan de Paarse gevoegd, zodat er een langere ronde
gereden kan worden.

2013-2015

Gemeente Hellendoorn,
individuele ondernemers,
Handelsbelangen, HORT

Nader uit te werken

Faciliterend

2018-2022

5.000 /jr, uit
meerjarenbegroting R&T

Faciliterend, aanjager

Herstel van fietspaden.

2020-2021

Gemeente Hellendoorn, Regio
Twente, Wielerclub CC ’75,
Wilgenweard, Landschap
Overijssel
Gemeente, Routebureau
Twente, MO en TBH

Komt terug in begroting
2020.

Kwaliteitsbewaker

In afstemming met ondernemers en Staatsbosbeheer gaan we bekijken
hoe we deze voorziening een kwalitatief kunnen verbeteren.
De parkeerplaats aan de Holterweg tegenover camping de Noetselerberg
fungeert als nevensteunpunt van het Nationaal Park. We gaan in samen
met lokale ondernemers, Staatsbosbeheer en het NPSH bekijken of en
hoe we dit lokale steunpunt meer kwaliteit kunnen geven.
We willen de mogelijkheid van het doortrekken van het wandelpad van
dorp naar Avonturenpark Hellendoorn onderzoeken.

2019-2022

Staatsbosbeheer, ondernemers
gemeente
Gemeente, ondernemers,
staatsbosbeheer

Nader uit te werken

Faciliterend, aanjager

Nader uit te werken

Faciliterend, aanjager

2019-2022

Gemeente, terreineigenaren

Nader uit te werken

Faciliterend, aanjager

Onderzoek en eventueel uitvoering van een obstacle-/hardloopparcours

2019-2022

Nader uit te werken

Faciliterend

De Marsdijk (in noordelijke richting) is na de Heuversteeg niet verhard.
We willen graag onderzoeken of hier een half-verharding (b.v.
schelpenpad) mogelijk is.
Natuurhus Krönnenzommer ontwikkelt zich verder. We zien dat de
recreatieve waarde ervan ook groter wordt. Krönnenzommer kan
hierdoor een belangrijkere rol gaan spelen als recreatieve voorziening op
de noordelijke Sallandse Heuvelrug. Als gemeente hebben wij een
positieve grondhouding t.o.v. van deze ontwikkeling.

2019-2022

Gemeente, diverse
tereineigenaren
Gemeente, diverse
tereineigenaren, Routebureau

Nader uit te werken

Faciliterend

Krönnenzommer, gemeente

Nader uit te werken

Faciliterend

Watertappunten
Versterken verbinding tussen Paarse
Poort – centrum Nijverdal

MTB-routenetwerk optimaliseren

Herstel fietspaden Sallandse
Heuvelrug/Reggedal.
Holterwegfietspad en Bergweg
Haarle.
Startpunt Eelerberg
Parkeerplaats Holterweg/steunpunt
Noetsele
Wandelverbinding HellendoornAvonturenpark
Obstacle/hardloop parcours
Marsdijk/Heuversteeg
Krönnenzommer

Op (inter)lokaalniveau kan ingezet worden om samen met ondernemers
de bestaande hoogwaardige routestructuren nog beter te vermarkten in
samenwerking met de toeristische bureaus.
Ondernemers hebben aangegeven een toegevoegde waarde te zien in
watertappunten nabij wandel/fietsroutes.
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2019-2022

2019-2022

Divers

Omschrijving

Jaar

Deelnemers

Kosten en
financiering

Rol gemeente

Ruimte geven aan innovatieve
recreatieve concepten.

Ondersteunen van (potentiële) ondernemers die met een innovatief concept
een toevoeging bieden op het bestaande aanbod.

2018-2022

Gemeente Hellendoorn,
TBH, MO, TBH

Nader uit te werken

Faciliterend

Versterken kwaliteit bestaande
bedrijven
Beleefbaarheid toeristenweg

Daar waar mogelijk bestaande bedrijven ondersteunen om tot
kwaliteitsverbetering te komen.

2013-2017

Gemeente Hellendoorn,
TBH, MO, TBH

Nader uit te werken

Faciliterend

De rit over de toeristenweg is een bijzondere. Prachtige natuur en
vergezichten. We zoeken naar elementen die kunnen bijdragen aan het
verbijzonderen en versterken van de beleving van het Nationaal Park.
Periodiek bezoeken we onze ondernemers

2019-2022

Gemeenten, TBH,
ondernemers

Nader uit te werken

Aanjager

2018-2022

nvt

Initiator

We blijven inzetten op de verbetering van het gastheerschap en de
onderlinge samenwerking in de gemeente.

2018-2022

Gemeente, ondernemers,
TBH
Gemeente, ondernemers,
TBH

5.000 /jr, uit
meerjarenbegroting R&T

Faciliterend

Vaste locaties voor aankondiging evenementen voor een betere uitstraling
en minder zwerfvuil.

2019-2022

Gemeente, TBH

20.000 eenmalig, uit
meerjarenbegroting R&T

Faciliterend

Dit jaarlijks terugkerend evenement willen we de komende jaren uitbouwen
qua schaalgrootte omdat het is gericht op verlenging van het seizoen en
bijdraagt aan de koppeling tussen Heuvelrug een centrum Nijverdal.

2018-2022

Gemeente, ondernemers,
TBH

2.000 /jr, uit
meerjarenbegroting R&T

Faciliterend

Bedrijfsbezoeken
Verbeteren gastheerschap en
samenwerking
Kwaliteitsimpuls
evenementenbebording
Paarse Loper
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