
 

 

UITNODIGING  

 

Geachte heer / mevrouw,  

 

Graag nodigen wij u uit voor het Netwerk Connectevent Meppel Zwolle op donderdag 29 augustus 2013. De 

bijeenkomst staat in het teken van de relatie tussen de Meppeler en Zwolse economieën. Uiteraard worden 

beide steden verbonden door de A28 en de gezamenlijke ambities rondom logistiek en havens, maar graag 

willen wij deze dynamiek verder versterken.  De ambitie is om samenwerking tussen Meppeler en Zwolse 

ondernemers actief te stimuleren, met een krachtige regio Zwolle als doel. 

 

De regio Zwolle is sterk in ontwikkeling. Uit onderzoek van Bureau Louter en Elsevier komt onze regio uit de 

bus als sterkste economie van Nederland (Bron: Elsevier 27 april 2013).  Eén van de sterke eigenschappen is de 

samenwerking van zeventien regionale gemeenten, zonder gebonden te zijn aan provinciegrenzen. Maar er 

valt nog winst te boeken, bijvoorbeeld door samenwerking tussen bedrijven in de regio te stimuleren. Om deze 

reden hebben PEC Zwolle en BC Meppel de handen ineen geslagen voor het Netwerk Connectevent Meppel 

Zwolle. Graag praten wij u – samen met onze partners – bij over de regionale economische ontwikkelingen. 

 

PEC Zwolle heeft nadrukkelijke ambities met de regio. De club ziet voetbal als een bindmiddel en katalysator  

voor sportieve, economische en maatschappelijke projecten. Om dit te realiseren zoekt PEC Zwolle samenwerking 

op de scheidslijn van overheid, bedrijfsleven en onderwijs (regiobinding) en wil de club de regionale aantrekkings-

kracht vergroten op bedrijven, consumenten en talenten door de regio te profileren (regiobranding). PEC Zwolle is 

hiervoor een ontmoetingsplaats voor diverse groepen en een landelijk uithangbord. 

 

Programma  

14.00 uur Ontvangst Business Loge in het IJsseldelta Stadion 

14.30 uur Welkom  

14.35 uur  Spreker Arjan Jansen, directeur Projecten PEC Zwolle en ondernemer Yelloo 

14.55 uur Spreker Jan Nabers, hoofd afdeling Ruimte & Economie gemeente Zwolle 

15.15 uur Spreker Marius Woldberg, directeur Kennispoort Regio Zwolle 

15.40 uur Vertrek PEC Zwolle bus naar Zwolse binnenstad 

16.00 uur Stadswandeling met Zwolse ondernemers 

17.30 uur Retour naar Hotel Lumen 

17.30 uur Netwerkborrel  

18.30 uur Einde programma met sluiting 

 

Nieuwsgierig geworden? 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze ontmoeting. U wordt op 29 augustus gastvrij 

ontvangen door Zwolse ondernemers. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via het secretariaat van 

ICC-Parkmanagement. Alleen na inschrijving kunt u deelnemen. Wij beloven u een nuttige en aangename 

bijeenkomst! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Harry Helmich      Adriaan Visser   

voorzitter BC Meppel     voorzitter PEC Zwolle 


