Een ruimtelijk-economisch profiel voor de euregionale corridor
Zwolle - Twente - Münsterland

Verdiepingssessie Twente
Hoe kan regio Twente profiteren van de grensregio?
Wat levert samenwerking met de regio’s Zwolle en Münsterland op voor Twente en voor u?
Waar liggen kansen op regionaal niveau om de Twentse profilering te versterken?
Hoe kan de spoorcorridor helpen kansen te verzilveren en goud te maken van de grensregio?

Wij zijn bezig met het opstellen van een ruimtelijk-economisch profiel van de grensregio langs de
spoorcorridor Münster-Enschede-Zwolle en denken dat u hierbij een belangrijke stakeholder bent. Wij
kunnen uw hulp dus goed gebruiken!
De spoorlijn zien wij als een katalysator; wij willen de volle potentie van de grensregio langs deze
corridor benutten. Maar ú bent de echte expert: hoe denkt u hierover? Graag gaan we in een
werksessie met u en andere partijen (uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid) uit de regio Twente
hierover nader in gesprek zodat we deze zomer nog concrete stappen kunnen zetten naar een
wenkend perspectief voor de Euregio.
Deze verdiepingssessie wordt geleid door de bureaus Public Result en De Zwarte Hond, en focust
voor een belangrijk deel op samenwerking en relaties tussen en zeker ook binnen de regio’s. Een
mooie kans dus voor u om niet alleen inhoudelijk betrokken te zijn bij het ‘spoorboekje’ van de
EUREGIO, maar ook om bestaande banden te versterken en nieuwe sleutelfiguren te ontmoeten.
Wij hopen 14 juli op uw komst te mogen rekenen!
Wilt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar evianne.brouwers@publicresult.nl?
De verdiepingssessie zal op een met het OV bereikbare plek in Enschede plaatsvinden. De definitieve
locatie ontvangt u na aanmelding.
Meer informatie over dit project vindt u op de website van de EUREGIO:
https://www.euregio.eu/projecten/euregiorail/
Mocht u zelf geen gelegenheid hebben te komenmaar een collega van u wél, of kent u nog een
stakeholder uit de regio die u wilt meenemen naar deze ochtend? Graag als u deze uitnodiging aan
hen wilt doorsturen.

14 juli 2022
09:00 - 13:00u incl. lunch
Locatie nader te bepalen,
in Enschede

