
Onderwerp: vragenlijst Grenz-App
Van: "Mugge, Gert Jan" <G.Mugge@bronckhorst.nl>
Datum: 19-10-2021 09:27
Aan: "'info@ov-hkd.nl'" <info@ov-hkd.nl>, SOV <info@de-sov.nl>, "'info@hov-hengelo.nl'"
<info@hov-hengelo.nl>, B&OZ <info@bozelhem.nl>, "'vov@vorden.nl'" <vov@vorden.nl>

Beste relatie,

Graag wil ik uw aandacht vestigen op onderstaande vragenlijst. Wilt u dit onder de aandacht van uw leden brengen?

Met vriendelijke groet,

Gert Jan Mugge
cluster Wonen en werken
Aanwezig op, maandag tm vrijdag                TWITTER   @BedrijvigBhorst

Elderinkweg 2 T (0575) 75 02 50
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld) W www.bronckhorst.nl

Van: Nicky Eppich <neppich@winterswijk.nl>
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 10:20
Aan: Rijmers, Colin <C.Rijmers@bronckhorst.nl>; Teunissen, Han <h.teunissen@doe�nchem.nl>; Krabben, Richard
<r.krabben@oude-ijsselstreek.nl>; h.tenhoopen@gemeenteberkelland.nl; Bert Roeterdink
<broeterdink@winterswijk.nl>; p.tenholder@oostgelre.nl; Koenders, Ellis <E.Koenders@aalten.nl>
CC: Arens, Alexandra <a.arens@aalten.nl>; Bergervoet, Myriam <m.bergervoet@oude-ijsselstreek.nl>; 'Winny
Scheringa' <W.Scheeringa@gemeenteberkelland.nl>; Bernou Wagenaar <b.wagenaar@oostgelre.nl>; Marcel
Teunissen <mteunissen@winterswijk.nl>; avanwezel@grenzhoppers.eu
Onderwerp: Uitnodiging voor ondernemersverenigingen - haalbaarheidsstudie voor een Grensz-App

Beste collega’s,

Alle gemeenten in de Achterhoek en de Kreis Borken nemen deel aan een haalbaarheidsstudie voor een Grensz-App
voor ondernemers, bezoekers en inwoners etc. van de Achterhoek en de Kreis Borken.  

Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn en onderstaande mail aan de ondernemersverenigingen in jullie gemeenten
door te sturen met de vraag om deze vragenlijst in te vullen? Hoe meer reac�e we vanuit de verschillende gemeenten
krijgen, hoe duidelijk wordt het beeld of een dergelijke App gewenst is.

Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groet, namens Grenzhoppers

Nicky Eppich
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Beste ondernemer,

Wie kent ze niet? De vakan�e- en kor�ngspassen die je als toerist in vakan�egebieden kunt krijgen of kopen om te
profiteren van kor�ngen, aanbiedingen, maar ook informa�e over openings�jden en beschikbaarheid van
supermarkten of medisch specialisten.

Voor de grensregio’s zou dit een uitstekend middel zijn om het aanbod van ondernemers, culturele instellingen,
detailhandel, evenementen en zorgverleners (huisarts, ziekenhuis, etc.) in een medium beschikbaar te hebben. Saxion
Hogeschool is de bedenker van het idee en samen met het netwerk Grenzhoppers is een eerste aanzet tot uitvoering
gemaakt.

Wij zijn momenteel bezig met een onderzoek rondom de haalbaarheid van een dergelijke Grensz-App in de
Achterhoek en de Kreis Borken.

Zou u 5 minuten van uw �jd willen investeren om bijgevoegde korte vragenlijst in te vullen?

Deze vragenlijst kunt u hier vinden.

Daarmee zou u ons heel erg helpen.

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, namens de Grenzhoppers, 

Anna van Wezel
Project-coördinator Grenzhoppers

--------

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informa�e beva�en. Als u dit bericht
per abuis hee� ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met de afzender op te nemen en het emailbericht te
vernie�gen.
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