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CLOK nieuws & evenementen 
 

 

Een korte update voor ons netwerk met aankomende evenementen en het laatste nieuws. We 

verwelkomen u graag op een van onze evenementen; de lustrumeditie van de Nationale Dag van 

Economische Zaken of kom eens kennismaken op een van de vele regiobijeenkomsten.  

Samen werken we aan een sterke en duurzame lokale en regionale 
economie! 

 

 

  

 

  

 

Toerisme steeds belangrijker voor lokale economie 

Al jaren groeit het toerisme sterker dan de economie. De welvaart van de 

wereldbevolking neemt sterk toe en Nederland is nou eenmaal een mooi 

land. Die groei nodigt uit om er als streek, stad of dorp op in te spelen. 

Zeker omdat de groei zal doorzetten, met als waarschijnlijke trend dat 

meer Nederlanders in eigen land vakantie gaan houden, of in algemene 

zin recreëren. Om hier van te profiteren is het goed dat elke gemeente 

blijft nadenken over welk toeristisch aanbod er is, wat er zou kunnen 

worden aangeboden en hoe die inkomsten de lokale economie kunnen 

stimuleren.  
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Strijd om winkels buiten het stadshart leidt tot 

rechtszaken tegen gemeenten 

Dat het winkellandschap in een rap tempo verandert is duidelijk. En dat 

de keuzes van grote supermarktketens hier een grote invloed hebben 

ook. Maar wat is de positie van fysieke winkels over 10 jaar? Gemeenten 

zijn bang voor doodse winkelstraten en willen winkels in de stads- of 

dorpskern hebben. Maar welke invloed hebben ze echt? En wordt er wel 

voldoende geanticipeerd op de ontwikkelingen die zich nu voltrekken? Of 

blijft het vooral bij reageren zoals lijkt in het recente artikel in Financieel 

Dagblad?  
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Lingewaardse ambtenaren ondernemend 

Alweer een incompany cursus "De Ondernemende Ambtenaar" 

succesvol afgerond! Gemeente Lingewaard heeft hiermee geïnvesteerd 

in betere dienstverlening en een sterkere relatie met de ondernemers. 

Gefeliciteerd aan de enthousiaste groep cursisten! Kijk op onze website 

voor meer informatie over de cursus en wat deze voor jou en jouw 

gemeente kan betekenen. 
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Nieuwe deelnemers welkom! 
Gemeente Enschede, Neder-Betuwe & de BAR-gemeenten 

Wij heten graag de nieuwe deelnemende gemeenten van harte welkom 

bij het CLOK netwerk. Gemeente Enschede, Neder-Betuwe, Barendrecht 

en Albrandswaard hebben er voor gekozen om samen met ons te werken 

aan een sterke, duurzame en vitale lokale en regionale economie. Wil je 

ook weten wat het CLOK netwerk voor jou en je gemeente kan 

betekenen? Kijk dan eens op onze website of neem contact met ons op 

via info@clok.nl. En wie weet tot ziens in je gemeente!  
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Nationale Dag van Economische Zaken 
21 november | 09:30 - 17:00 | Central Studios Utrecht 

Voor de vijfde keer staat de welbekende Nationale Dag van EZ voor de 

deur. De vijfde editie van De Dag van Economische Zaken betekent ook 

het eerste lustrum van deze bijzondere dag. Tijd om terug te blikken én 

om vooruit te kijken, want er is een hoop veranderd. De overheid en het 

bedrijfsleven hebben een wezenlijk andere rol gekregen. Een rol die ook 

de komende jaren nog verder gaat ontwikkelen. 
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Samen met gemeenten, besturen en managers van werklocaties werkt CLOK aan sterke, vitale en 

duurzame lokale economie. Hoe we dat doen? Kijk op www.clok.nl 
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