Editie maart 2021 - Gelukkig is Twente groen

Bekijk de webversie

Wim Boomkamp neemt je mee...
Dit is hét moment om onze economie
opnieuw te ontwerpen: gericht op welzijn
voor iedereen en een gezonde planeet.
Ook is dit het moment, om bij
beslissingen die gemaakt worden om de
economie te herstellen, te gaan voor
duurzame keuzes en samen te werken
aan een klimaatneutrale, circulaire en
groene regio. Samen met partners in
Twente gaan we de uitdaging aan om te
verduurzamen en in te spelen op de
benodigde veranderingen. Hiermee
creëren we nieuwe kansen. Een echt
duurzaam herstel vraagt om
kringlooplandbouw ondersteund door kortere ketens, dat is belangrijk voor het
verdienvermogen van onze boeren. Kringlooplandbouw is nodig om biodiversiteit en
bodemkwaliteit te herstellen en uitstoot van broeikasgassen en stikstof te verminderen.
Verschillende partners en initiatieven, zoals Mineral Valley Twente, werken intensief
samen om te ervoor te zorgen dat ons Twente toonaangevend is op het gebied van het
circulair maken van grondstoffen. Gelukkig is Twente groen!
Mooi nieuws deze maand. Twente is de regio met de sterkste lobby in Den Haag, volgens
onderzoek van WePublic naar de lobbykracht van regio’s. Twente weet zich te
onderscheiden en duidelijk over het voetlicht te brengen wat deze regio uniek maakt. Dit
vraagt deskundigheid en het onderzoek laat zien dat we erin slagen dit in de lobby
duidelijk en zichtbaar naar voren te brengen. Het is heel mooi dat de lobbyinzet van
Twente gezien en gewaardeerd wordt. Dit is een erkenning van de inzet van ons allen.
Het resultaat van samen optrekken in de lobby van ondernemers, onderwijs én overheid
in de regio. Iets waar we samen trots op mogen zijn!
Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

Technologische innovatie en verduurzaming landbouw gaan
hand in hand
Twente ontwikkelt zich snel als
voorloper in de toekomstgerichte
landbouw en wil bij de slimste en
duurzaamste innovatieregio’s van
Europa horen. Dat blijkt ook uit de
vele initiatieven in de regio, zoals
de proeftuinen van Mineral Valley
Twente. Maatschappelijke
opgaven, zoals bijvoorbeeld
klimaat en biodiversiteit, maken
dat het tijd is voor een
koersverandering. Dit jaar heeft Mineral Valley Twente haar visie en missie vastgesteld.
Directeur Eric Kleissen vertelt erover: “Als je wilt innoveren, is het belangrijk om een
strategie te vormen waar je naartoe wilt met elkaar. Ook om partijen bij elkaar te brengen
en tot concrete projecten te komen.”

Meer weten over de visie en plannen van Mineral Valley? Lees het hier.

Boardlid René Venendaal over het belang van circulaire
economie

Laten we denken in Twents geluk!
In het onderzoek ‘De kracht van Oost’ hebben
wetenschappers de staat van de OostNederlandse economie en de kansen voor de
toekomst onderzocht. De wetenschappers keken
in dit onderzoek verder dan de ‘harde’ economie,
die vooral stuurt op het bruto nationaal of
regionaal product en niet veel zegt over wat
mensen van waarde vinden, zoals woonplezier,
gezondheid en geluk, balans tussen werk en
privé, sociale contacten en leefomgeving. Deze verfrissende en andere aanpak betekent
anders durven denken, kiezen en handelen en vormt ook de koers van de Young Twente
Board: laten we gaan denken in Twents geluk!

Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over het Twents geluk!

Gelukkig is Twente groen!
Een toenemende vraag naar
grondstoffen die steeds schaarser
worden stelt ons voor grote
maatschappelijke opgaven. We moeten
efficiënter met onze bronnen omgaan
en zetten in op duurzaam winnen en
verwerken van grondstoffen. Alleen dan blijft Twente een prettige en welvarende regio,
waar we in goede gezondheid met een gezond leefmilieu kunnen wonen, werken en
recreëren. In de alternatieve landbouw en duurzame energiesector zijn de afgelopen
jaren nieuwe initiatieven gestart om bij te dragen aan een duurzame wereld en ook de
Twente Board focust zich op een circulaire economie.

Lees meer over impactportfolio Circulaire Economie

En verder in het nieuws ...
De Twente Board en de investeringsprogramma's komen regelmatig in het nieuws. Hieronder
een overzicht van de verschillende nieuwsartikelen. Klik op de link om het artikel te lezen:
Video: Kampus, Gebouw vol talent wordt gerealiseerd!
Wordt Twente weer dé textielregio?
Kennispark moet ‘dynamische toplocatie met internationale allure’ worden
Regio Twente heeft de sterkste lobby
Akte van Oost: Voor de toekomst van Oost-Nederland
Circulair bouwen vraagt om souplesse
De grond onder onze voeten innoveren
Twente als proeftuin voor GFT-afval als compost in de Twentse landbouw
Samen krijgen we de Twentse cirkel rond

Meld je aan voor het webinar Regionale Lobbykrachtmeting
De belangstelling voor regio’s is groot: in de partijprogramma’s van politieke partijen is de
aandacht met een kwart toegenomen ten opzichte van 4 jaar geleden. Dit biedt volop kansen.
Ook is de lobbykracht sterk vergroot. Zo blijkt uit onderzoek onder 15 regio’s in Nederland. In
het webinar Regionale Lobbykracht geven Caspar van den Berg en Marc Hameleers hun
visie op de huidige en toekomstige kracht van de regio. Daarna is er volop ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan over inzichten en praktische tips.
Datum: donderdag 15 april
Tijd: 16:00 tot 17:00 uur

Ja, ik meld mij aan!

De Twente Board is een strategie orgaan. De board bestaat uit
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden. Alle boardleden zijn in het bezit van een groot hart voor
Twente en met een groot netwerk.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@twenteboard.nl toe aan uw adresboek.

