Toerisme

themabijeenkomst raad 29 mei

tijdsperiode: 24-05-2017 02:00 tot 04-06-2017 01:59

Sentiment

Top bronnen / websites
Naam

#

Naam

#

Neutraal

22

twitter.com

24

Positief

3

facebook.com

1

Top auteurs

Photostream
Naam

#

DinieVeldFonk

5

_Meppel

4

EduardAnnen

3

AnnigjeUdinga

2

weblogmeppel

1

kikkerije

1

digizijnictweb

1

Rtv Meppel

1

Laatste berichten (1 t/m 25 van 25)
_Meppel ⋅ 324 / 3 ⋅ € 32
Kansen voor toerisme #Meppel uitgebreid belicht http://ift.tt/2sBRIRv Enthousiaste themabijeenkomst gemeenteraad Maandag 29 mei hield de…


03-06-2017 21:56

evenement

politiek

weblogmeppel ⋅ 770 / 1 ⋅ € 34
Kansen voor toerisme Meppel uitgebreid belicht http://tinyurl.com/ybq65sqp


02-06-2017 11:53

digizijnictweb ⋅ 230 / 294 ⋅ € 30
RT @Pleisureworld: #Trendwatch Raad en ondernemers over toeristisch Meppel: \'Kom uit je comfortzone en ga op zoek\' - Meppel... https://t.co/HehTPFNEuk https://t.co/W5m4IX0bhZ


01-06-2017 00:54

DinieVeldFonk ⋅ 503 / 729 ⋅ € 66
RT @MeppelerCourant: Raad en ondernemers buigen zich over toeristisch Meppel: 'Kom uit je comfortzone en ga op zoek ... https://t.co/ba1miQJFUr


31-05-2017 16:34

AnnigjeUdinga ⋅ 1.885 / 2.202 ⋅ € 260
RT @Pleisureworld: #Trendwatch Raad en ondernemers over toeristisch Meppel: \'Kom uit je comfortzone en ga op zoek\' - Meppel... https://t.co/HehTPFNEuk https://t.co/W5m4IX0bhZ


31-05-2017 14:08

Pleisureworld ⋅ 2.363 / 1.022 ⋅ € 296
#Trendwatch Raad en ondernemers over toeristisch Meppel: \'Kom uit je comfortzone en ga op zoek\' - Meppel... http://enz.nl/5fufq https://t.co/W5m4IX0bhZ


31-05-2017 13:35

Meppel20 ⋅ 153 / 62 ⋅ € 8
Kansen voor toerisme (VVD Meppel), zie http://berichtenfilter.nl/ords/nl20/redirect/20225623 #Meppel


31-05-2017 11:50

_Meppel ⋅ 323 / 3 ⋅ € 36
Kansen voor toerisme #Meppel uitgebreid belicht http://ift.tt/2ratsbz MEPPEL Maandag 29 mei hield de gemeenteraad een themabijeenkomst o…


31-05-2017 11:46

evenement

kikkerije ⋅ 42 / 158 ⋅ € 4
RT @MeppelerCourant: Raad en ondernemers buigen zich over toeristisch Meppel: 'Kom uit je comfortzone en ga op zoek ... https://t.co/ba1miQJFUr


31-05-2017 10:44

AnnigjeUdinga ⋅ 1.884 / 2.202 ⋅ € 86
Betere kansen voor toerisme in Meppel https://meppel.vvd.nl/nieuws/22460/kansen-voor-toerisme


31-05-2017 09:53

_Meppel ⋅ 323 / 3 ⋅ € 40
Raad en ondernemers buigen zich over toeristisch #Meppel: ´Kom uit je comfortzone en ga op zoek´ http://ift.tt/2rn6dvn ´De kneuterigheid…


31-05-2017 09:36

MeppelerCourant ⋅ 7.222 / 571 ⋅ € 856
Raad en ondernemers buigen zich over toeristisch Meppel: 'Kom uit je comfortzone en ga op zoek ... http://enz.nl/5fu8l


31-05-2017 09:30

_Meppel ⋅ 322 / 3 ⋅ € 36
Kansen voor toerisme #Meppel uitgebreid belicht http://ift.tt/2qwvRP5 Maandag hield de gemeenteraad met een kleine 100 ondernemers, inst…


30-05-2017 20:11

evenement

politiek

ondernemen

RTVMeppel ⋅ 2.373 / 659 ⋅ € 140
Kansen voor toerisme Meppel uitgebreid belicht - http://rtvmeppel.nl/kansen-voor-toerisme-meppel-uitgebreid-belicht/ https://t.co/a5yE1HKwm2


30-05-2017 20:02

Rtv Meppel ⋅ € 121


40 miljoen besteed door toeristen. Met 800 werknemers vormt toerisme bijna 4% van de gemeentelijke werkgelegenheid en groei lijkt heel goed mogelijk. Maar wat kunnen we samen doen om toeristisch aantrekkelijker te worden?
Grote en kleine ideeën, oud en nieuw, werden benoemd.
De presentaties, de kansen die bezoekers aangeven en een samenvatting van de discussie zijn binnenkort te zien op www.meppel.nl/themabijeenkomst
Rtv Meppel Kansen voor toerisme Meppel uitgebreid belicht
Maandag hield de gemeenteraad met een kleine 100 ondernemers, instellingen en andere belangstellenden op het gebied van recreatie en toerisme een themabijeenkomst om te verkennen hoe de toeristische aantrekkelijkheid van
de gemeente Meppel kan worden vergroot. Een panel van de inleiders en Meppeler ondernemers Dirk Bouma en Ronald Hensbergen zorgde in de discussie met het publiek voor de nodige duidelijkheid.
In Meppel wordt jaarlijks €

30-05-2017 20:02

ondernemen

Bouwen

Recreatieschap ⋅ 220 / 116 ⋅ € 28
RT @KlaasNeutel: @meppel stelt vanavond recreatie en toerisme centraal. Een van de sprekers is Dick Dijkstra van het @recreatieschap https://t.co/ZNzTAIpGgX


30-05-2017 07:29

DinieVeldFonk ⋅ 501 / 729 ⋅ € 28
Toerisme versterken @meppel. Geloof in kracht, samen sterk. Meppel uniek en kleinschalig. Benut de grachten. @meppel @overnachtindegracht


29-05-2017 23:59

DinieVeldFonk ⋅ 501 / 729 ⋅ € 28
RT @EduardAnnen: Prikkelende stellingen bij bijeenkomst over recreatie&toerisme @RaadMeppel. Ondernemers, instanties en gemeente: Rode draad,doe het samen!


29-05-2017 23:40

EduardAnnen ⋅ 1.113 / 1.467 ⋅ € 55
Prikkelende stellingen bij bijeenkomst over recreatie&toerisme @RaadMeppel. Ondernemers, instanties en gemeente: Rode draad,doe het samen!


29-05-2017 23:21

evenement

politiek

DinieVeldFonk ⋅ 501 / 729 ⋅ € 98
QUOTE @ReindersHenk: Interessante avond over recreatie en toerisme in @RaadMeppel https://t.co/ohzo4RVlAe


29-05-2017 23:17

DinieVeldFonk ⋅ 501 / 729 ⋅ € 33
@PvdA Meppel op bijeenkomst Toerisme. Kun je overnachten in @meppel? Ja, niet wachten op hotel. Benut het water @meppel @nachtindegracht


29-05-2017 23:16

EduardAnnen ⋅ 1.113 / 1.467 ⋅ € 204
QUOTE @ReindersHenk: Interessante avond over recreatie en toerisme in @RaadMeppel https://t.co/ohzo4RVlAe


29-05-2017 23:16

EduardAnnen ⋅ 1.113 / 1.467 ⋅ € 110
RT @RaadMeppel: Vanavond een themabijeenkomst van @RaadMeppel over toerisme Veel belangstelling en prikkelende stellingen https://t.co/Eq3Bdd2IPR


29-05-2017 23:15

RaadMeppel ⋅ 791 / 23 ⋅ € 66
Vanavond een themabijeenkomst van @RaadMeppel over toerisme Veel belangstelling en prikkelende stellingen https://t.co/Eq3Bdd2IPR


29-05-2017 21:30

KlaasNeutel ⋅ 532 / 187 ⋅ € 62
@meppel stelt vanavond recreatie en toerisme centraal. Een van de sprekers is Dick Dijkstra van het @recreatieschap https://t.co/ZNzTAIpGgX


29-05-2017 19:53

