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Activiteiten
TZW organiseert regelmatig activiteiten, zoals:
Business to business
Drie keer per jaar zijn er
themabijeenkomsten, opgeluisterd door een prominente
gastspreker.

›› Netwerken
›› Informatievoorziening

Ook worden bedrijfsbezoeken
georganiseerd. De netwerkbijeenkomsten hebben als doel de
onderlinge band te verstevigen.

›› Belangen behartigen
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Prinsjesdagevenement
Elke derde dinsdag in september
organiseert TZW het Prinsjesdagevenement. Centraal staat de overhandiging van het ‘koffertje’ met
wensen van de TZW aan de burgemeester van Terneuzen. Een bekende
Nederlander is gastspreker rond een
bepaald thema. De avond, die gehouden
wordt in een bedrijf van één van de
leden, wordt besloten met een buffet en
informeel samen zijn.

›› Samenwerkingsverband

Postbus 423
4530 AK Terneuzen
secretariaat@tzw.nl
www.tzw.nl

Ondernemend
in Terneuzen Zuid-west

Wie is TZW?
TZW staat voor Terneuzense ondernemersvereniging
ZuidWest en is opgericht in 2002. De vereniging
behartigt de belangen van de bedrijven die voornamelijk liggen aan en in de omgeving van de
Handelspoort en Haarmanweg in Terneuzen.
Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit verschillende branches.
Overlegplatform
Regelmatig spelen er zaken die de bedrijven
in het gebied aangaan. Dan is het goed dat er
met de lokale overheid overleg is. TZW komt
op voor de belangen van de leden en vormt
het overlegplatform tussen de gemeente
Terneuzen en het bedrijfsleven.



Belangen behartigen

TZW behartigt de belangen van haar leden. Na de opening van de Westerscheldetunnel
in 2003 en de Sluiskiltunnel in 2015 neemt de bedrijvigheid in de regio toe. De nieuwe
zeesluis zal voor nog meer activiteit zorgen. Om op al deze ontwikkelingen in te spelen, is het
zaak dat lokale ondernemers de krachten bundelen.
Centrale rol
Ondernemersvereniging TZW kan daarin een belangrijke en centrale rol spelen. Met de burgemeester van Terneuzen en de wethouder Economie wordt regelmatig gesproken over relevante
onderwerpen zoals het inkoopbeleid van de gemeente Terneuzen, beveiliging en parkeerbeleid.

Over actuele zaken en op handen zijnde veranderingen worden leden geïnformeerd via nieuwsbrieven en de website: www.tzw.nl

