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Deze uitnodiging is voor iedereen!
De marktontmoeting biedt veel ruimte om 
te netwerken. Dat juichen we van harte toe. 
Samen weet u meer en kunt u meer. Met de 
marktontmoeting willen we ketensamenwerking 
stimuleren. Op de marktontmoeting is iedereen, 
van grondstofverwerker tot kennisinstituut en 
van grondstof inzamelaar tot student, van harte 
welkom.

De eerste aanbesteding met SDG’s van 
Twente!
Een aantal duurzame ontwikkeldoelen 
(Sustainable Development Goals) van de 
Verenigde Naties worden door de gemeenten in 
deze aanbesteding toegepast om onze 
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Het 
beleid van gemeenten Enschede en Losser op het 
gebied van bedrijfsgrondstoffen is leidend. Verder 
laten we ons verrassen door uw ideeën, producten 
of innoverende technieken.

Haal eruit wat erin zit!
Draag bij aan Enschede en Losser afvalloos in 2030!

UITNODIGING: Gemeenten Enschede 
en Losser willen in 2030 afvalloze 
organisaties zijn. Het gaat om de 
bedrijfsgrondstoffen van de 
gemeentelijke panden. Kan uw idee, 
product of techniek daar bij helpen?



Aanmelden
Datum:

Locatie:

Route & parkeren:

Inloop:

Event:

17 maart 2020

Burgerzaal in het stadhuis, 
Langestraat 24, Enschede

Met de trein op 10 minuten 
loopafstand kunt u het  
Stadhuis gemakkelijk 
bereiken. Op station 
Enschede kunt u ook een 
OV-fiets huren.

Parkeergarage Van Heek, 
Van Heekplein te 
Enschede. Q-park 
Zuidmolen, 
Zuidmolenstraat 1 te 
Enschede. Het stadhuis 
ligt op 5 minuten 
loopafstand van de 
parkeergarages.

9:30 - 10:00

10:00 - 13:15

U meldt  zich aan door op deze link te klikken. 
Doet u dit vóór 12 maart 2020.

Programma marktontmoeting 
• Uitleg over de manier van               

aanbesteden 
• Programma van ambities
• Duurzaam beleid gemeenten           

Enschede en Losser 
• Wensen en verwachtingen van directie 
• Inspiratie en praktijkvoorbeelden door 

o.a. Grolsch en Sheltersuit
• Vragen en discussie 
• Lunch

Naar aanleiding van de uitkomsten tijdens de 
marktontmoeting is er voor de gemeenten 
ruimte om de ambities aan te scherpen. De 
aanbesteding wordt medio april openbaar 
gepubliceerd op Negometrix.

Meer informatie 
Voor meer informatie over de aanbesteding en 
de procedure, kijkt u op onze website en/ of 
het aanbestedingsplatform ‘Negometrix’ onder 
tender 144524 Marktontmoeting inzamelen en 
verwerken van bedrijfsgrondstoffen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSi0HjhIvKkjysRZyFYv4sGPCfRfLfrFXsy2hlX3qWP8xQ5A/viewform?usp=sf_link
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=144524&companyId=3004

