Raalte werkt!
“Raalte heeft een geweldige ondernemerscultuur en daar zijn we trots op.” Dat zegt wethouder Wout
Wagenmans. “Raalte heeft een centrale ligging in Salland, dat is belangrijk. Daarnaast kennen wij hier
een hoge arbeidsethos. De Sallander werkt hard, heeft passie, kent zijn verantwoordelijkheid en is
loyaal. Hoe waardevol is dat! Veel familiebedrijven zijn uitgegroeid tot krachtige, internationale ondernemingen. Dat geeft wel aan dat er een stevig bedrijfskarakter aan ten grondslag ligt. Bovendien heeft
het bedrijfsleven in Raalte een goed netwerk, waardoor de bedrijven elkaar onderling versterken.”

De Zegge VII
Wilt u meedraaien in dit gezonde ondernemersklimaat? Dat kan. De gemeente Raalte ontwikkelt
momenteel industrieterrein De Zegge VII. Hier vindt u mogelijkheden om te starten, te groeien of uit te
breiden! Is uw bedrijf actief in de sector industrie, bouw, groothandel of transport en distributie?
Vallen uw werkzaamheden in milieucategorie 1 tot en met 4? Dan biedt De Zegge VII u veel mogelijkheden.

Zeg ja tegen De Zegge VII
De Zegge VII is met haar centrale ligging de uitvalsbasis die u zoekt. U bepaalt zelf de grootte en plek
van uw bedrijfskavel. Met onze flexibele kavels weten wij zeker dat De Zegge VII altijd past bij de bouwplannen van uw bedrijf en u kunt meteen aan de slag met de bouw van uw pand.

Advies nodig?
Heeft u interesse in een bouwkavel? Wij leveren maatwerk en gaan graag met u in gesprek.
Onze adviseurs Marlon Hallink en Pieter Nijland staan voor u klaar. Kijk voor meer informatie op
www.dezegge7.nl.

Wilt u meteen contact opnemen?
Bel dan met onze adviseur Pieter Nijland:
06 102 333 48

Contact
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
info.bouwkavels@raalte.nl
www.dezegge7.nl

Raalte ondernemend hart van salland

De Zegge VII

Kracht van Raalte
Zwolle - 26 km

• Goede voorzieningen
• Arbeidsethos
• Breed onderwijs
• Verrassend veelzijdig
• Toeristisch sterk

Ommen - 22 km

• Evenementen
• Puur eten en gezond voedsel
• Noaberschap
• Aanpakken
• Kwaliteit van leven

Schaal 1-100 (100 zeer hoog)

Nijverdal - 14 km
Almelo - 30 km

Snelgroeiende bedrijven

Duurzaamheidscore
Gemeente Raalte

Deventer - 17 km
Apeldoorn - 39 km

Hengelo - 41 km
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Vrijwilligers

Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden
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(waardering van de voorwaarden)
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