Beste (collega) ondernemers,
Vanaf nu zullen we steeds meer aandacht geven aan de leesbaarheid van de
Nieuwsbrief. Uit jullie reacties maken we namelijk op dat het bondiger en
pakkender mag. Ook nu doen we ons best om het prettig leesbaar te houden,
maar we moeten dit keer wel een aantal serieuze en urgente zaken aan jullie
kwijt. En daar hebben we nou eenmaal tekst voor nodig…
VERTREK TAMARA VERHEIJ ALS STADSCOÖRDINATOR
We hadden even niet de beschikking over ons adressenbestand. Daardoor is
onderstaand bericht inmiddels een beetje gedateerd. Toch zullen er ondernemers
zijn die we via andere kanalen niet konden bereiken. Daarom alsnog:
Na zich 4 jaren met hart en ziel te hebben ingezet voor de Doesburgse
Binnenstad legt Tamara Verheij haar functie als Stadscoördinator neer.
Het afgelopen (Corona)jaar heeft het bestuur van Stichting Centrum Belang
Doesburg hard gewerkt om de interne werkprocessen te optimaliseren en te
professionaliseren, zodat zij nog beter invulling kan geven aan haar doelstelling.
Maar ook om de subsidie van de Gemeente Doesburg voor de komende jaren te
borgen. Tamara Verheij heeft aangegeven zich niet langer thuis te voelen in de
wijze van werken die voortkomt uit deze ontwikkelingen. Zij zal daarom haar
werkzaamheden als Stadscoördinator met ingang van 4 februari a.s. beëindigen.
Een eerlijk en dapper besluit dat het bestuur betreurt maar respecteert.
We bedanken Tamara hartelijk voor haar inzet de afgelopen 4 jaren en zullen
haar enthousiasme missen. Uiteraard zullen we op een later tijdstip op gepaste
wijze afscheid nemen van Tamara. We wensen Tamara veel succes bij het vinden
van een nieuwe uitdaging!
Uiteraard gaan wij op zoek naar een nieuwe, passende kandidaat voor de rol van
Stadscoördinator. Om in de tussentijd de voortgang van onze werkzaamheden te
borgen, is Vicky van der Beek (DEZE of GENE) bereid gevonden om de lopende
en urgente zaken tijdelijk waar te nemen.
VOORTBESTAAN SCBD
Zoals ook blijkt uit bovenstaande, heeft de gemeentelijke subsidie voor de
Stadscoördinator flink op de helling gestaan. Middels een actieve lobby vanuit
het bestuur is die nu veilig gesteld voor 2022, maar nog niet voor de komende
jaren. Het wegvallen van de subsidie zou het voortbestaan van SCBD in gevaar

brengen, want een vrijwillig en onbezoldigd bestuur kan niet functioneren zonder
de uren van een betaalde Stadscoördinator voor de uitvoering van genomen
besluiten.
Tijdens de eerdere lobby is gebleken dat diverse vertegenwoordigers van de
gemeente echter vraagtekens hebben bij het nut en bestaansrecht van SCBD.
Immers, men ziet nauwelijks wat SCBD oplevert. Het werk van de stichting moet
dus over een andere boeg: veel zichtbaarder, vooral constructiever en met name
gericht op de oorspronkelijke doelstellingen. Momenteel zijn wij druk bezig om
daar vorm aan te geven. De resultaten zullen uiteraard in later stadium met jullie
gedeeld worden.
VACATURE STADSCOÖRDINATOR
Omdat we als grotendeels nieuw bestuur snel stappen willen en moeten maken,
overwegen we tijdelijk een persoon met ruime ervaring in City Management als
waarnemend Stadscoördinator aan te stellen. Dat geeft ons even de ruimte om
de vacante rol verder uit te werken, zonder daarbij rekening te hoeven houden
met historie, ervaring of persoonlijkheid. Zo hopen we in de toekomst beter op
zoek te kunnen naar een passende kandidaat voor de lange termijn.
Voor de tijdelijke invulling hebben we iemand op het oog en met hem zullen wij
snel in gesprek aan. We houden jullie uiteraard op de hoogte als er
ontwikkelingen zijn.
CONTACTPERSONEN VITALISERING
Birgit van Veldhuizen is als wethouder verantwoordelijk voor het project
Vitalisering Binnenstad. Regelmatig wordt zij geconfronteerd met knelpunten en
vragen van de uitvoerende partijen. Zij moet dan een beslissing nemen en neemt
daar graag de belangen van ondernemers in mee. Voor langdurig overleg is dan
zeker geen tijd en zij geeft daarom de voorkeur aan een korte lijn met een
aantal vertegenwoordigers uit het kernwinkelgebied.
Birgit heeft via SCBD gevraagd wie dit wil en kan doen. Wij hebben per straat
een ondernemer bereid gevonden om het lijntje met Birgit op zich te nemen:




Fred de Brouwer – BIJONS Kado – Kerkstraat
Ralph Klaassen – Slaapspecialist Ralph Klaassen - Ooipoortstraat
Hans ter Steeg – Ter Steeg Lederwaren - Meipoortstraat

KOOPZONDAGEN
Uit landelijk onderzoek komt de zondag als succesvolle winkeldag steeds vaker
naar voren. In sommige plaatsen genereert de zondag per uur al meer omzet
dan de zaterdag.
Ook in Doesburg heeft een aantal ondernemers de duidelijke behoefte om meer
uit de zondag te halen. Zij willen graag op zondag open, maar beseffen ook dat
het pas rendabel wordt als dat massaal gebeurt. SCBD wil graag iets doen met
die behoefte, door te inventariseren hoe iedereen staat tegenover
koopzondagen. Binnenkort ontvangen jullie daarom een enquête.

CAMPAGNE VALENTIJNSDAG
Deze februari is niet de handigste maand om een activiteit te organiseren. Op
het weer kun je niet rekenen, een deel van de straten ligt open en er gelden nog
steeds beperkingen vanuit de pandemie. We hebben daarom al eerder gekozen
voor een digitale oplossing. Zeker nu we handjes missen en er nog niets
klaarstaat, komt dat goed uit.

Op Valentijnsdag starten we op de Facebook pagina van SCBD een aktie waarbij
er drie romantische dinerarrangementen te winnen zijn. Om mee te doen is het
noodzakelijk dat je de pagina volgt en ook je lief uitnodigt om dat te doen. Het
mes snijdt dan aan twee kanten, want als wij als SCBD zichtbaarder moeten zijn,
hebben we ook meer volgers nodig. De winnaars worden eind van deze maand
bepaald.
Uiteraard helpt het ontzettend als jullie de berichten ook delen voor meer bereik.
Dankjewel alvast.
SPONSORING DOESBURGSE ZWERFAFVALBRIGADE
Een aantrekkelijke stad is ook een schone stad. Helaas gaan niet alle bewoners
en bezoekers even respectvol met hun afval om. Dat vergt een
mentaliteitsverandering. Zeker nu de plannen voor Vitalisering Binnenstad juist
minder afvalbakken omvatten.
Om een beetje in die verandering bij te dragen, zal SCBD dit jaar op 1 zaterdag
per maand steeds 4 jongeren van de Doesburgse Zwerfafvalbrigade sponsoren.
Zij komen, onder begeleiding van volwassen vrijwilligers, in onze binnenstad
zwerfafval ruimen. Goed voorbeeld doet goed volgen, hopen we
maar. Ondertussen ondersteunen we in ieder geval een mooi jongerenproject.

