Beste (collega) ondernemers,
Onze opluchting zou groot moeten zijn: Nederland is weer van het slot.
Helaas wordt dat echter zeer terecht overschaduwd door de ontwikkelingen aan
de oostgrens van Europa. Ons hart gaat uit naar de bevolking van Oekraïne, die
zo vreselijk wordt getroffen door het brute oorlogsgeweld.
Hoewel commerciële onzekerheid volledig in het niet valt bij wat er
elders plaatsvindt, leidt de oorlogssituatie ook hier tot zorgen. Stijgende prijzen
en angstige consumenten: dat is geen fijne basis voor het herstel van de door
de pandemie zo getroffen sectoren. In deze Nieuwsbrief kijken we niettemin
hoopvol vooruit, want er is vooral nu geen tijd om bij de pakken neer te gaan
zitten.
Daarom een lange Nieuwsbrief dit keer, want we hebben veel te melden.
FACEBOOK CAMPAGNE VIER DE LIEFDE
Met oog op de toen nog heersende beperkingen voor activiteiten, hebben we in
februari gekozen voor een digitale Valentijnscampagne ‘Vier de Liefde’. We
moeten eerlijk zijn: het was een zeer bescheiden succes. De FB pagina van SCBD
heeft uiteraard maar een beperkt bereik en de berichten zijn maar op kleine
schaal gedeeld. Het was echter een poging waard en wellicht zullen we in de
toekomst toch weer een keer voor de digitale benadering (moeten) kiezen.
Uiteindelijk lieten we in lastige tijden toch van ons horen en hebben we 6
mensen, namens alle binnenstadondernemers, blij kunnen maken met een
romantisch dinerarrangement!
DOESBURG FASHION EVENT
Kleurrijk Doesburg kreeg een nieuwe naam en heet voortaan Doesburg Fashion
Event. Op 9 april a.s. zal de voorjaarseditie plaatsvinden. Jullie ontvingen al
flyers en een raamposter om ruchtbaarheid aan de activiteit te geven. SCBD
verzorgt daarnaast ook de entreedoeken, een persbericht en melding voor de
agenda van Bezoek Doesburg. Wil je als ondernemer meedoen aan de
modeshows? Zie de bijlage onderaan deze nieuwsbrief.

Helaas is er ook minder nieuws vanuit de organisatie. Zowel Dorien Maresch
(Door Mode) als Monica Rijkaart (Stijliconen) geven aan dat zij het tijd vinden
om het stokje over te dragen aan andere organisatoren. Deze voorjaarseditie zal
hun laatste zijn. Wil jij vanaf dit najaar de organisatie overnemen? Laat dat dan
aan Dorien of Monica weten, zodat ze hun kennis en ervaring kunnen
overdragen. Doesburg Fashion Event wordt doorgaans volledig betaald door
SCBD. Stuur daarom ook even een bericht aan
centrumbelangdoesburg@gmail.com, zodat wij je kunnen vertellen hoe de
financiering verloopt.
Uiteraard bedanken we, namens alle ondernemers, Monica en Dorien voor hun
enthousiasme en inspanningen bij de organisatie van aankomende editie en alle
voorgaande!
VERSTREKTE SUBSIDIES
Recentelijk ontvingen we aanvragen voor een financiële bijdrage voor zowel
Verrassend Doesburg als de Hanzefeesten. Beide evenementen hebben we
positief kunnen antwoorden. Door een reserve uit voorgaand jaar, hebben we dit
keer een aanzienlijk hogere subsidie dan in eerdere jaren kunnen toezeggen. Wij
wensen beide organisaties veel succes met de voorbereidingen en de uitvoering!
JAARBEGROTING 2022
SCBD heeft voor 2022 een concept jaarplanning en financiële begroting
opgesteld. Deze worden nog nader ingevuld en zullen dan in grote lijnen op de
website gedeeld worden.
Als gevolg van de coronajaren 2020-2021, waarin weinig georganiseerd kon
worden, is een bescheiden financiële reserve ontstaan. Deze kunnen we helaas
niet geheel inzetten voor reguliere taken, want dat zou tot bedenkingen kunnen
leiden ten aanzien van de nieuwe subsidie vanuit de gemeente. Zoals eerder
gemeld, hebben we door de reserve wel extra middelen kunnen toekennen aan
evenementen. Voor het overige deel worden we echter geacht een constructief
en toekomstgericht bestedingsdoel in het kader van de vitalering van de
binnenstad te vinden. Daar hebben we al een beeld bij en we werken dat
momenteel uit. Later volgt hier zeker meer informatie over.

DE WEBSITE VAN SCBD

De nieuwe website van de stichting (www.centrumbelangdoesburg) is in de
lucht! We kozen voor een overzichtelijke stijl en heldere, gerichte informatie. Zo
kan iedereen lezen waar SCBD nou eigenlijk voor staat, maar vind je
bijvoorbeeld ook informatie over het aanvragen van een financiële bijdrage voor
activiteiten. In het kader van de toenemende leegstand in Doesburg, hebben we
ook wat startersinformatie opgenomen. Zo hopen we, samen met gemeente en
de Stadspromotor, uit te dragen wat Doesburg aan nieuwe ondernemers te
bieden heeft.
LINKEDIN
SCBD beschikt voortaan ook over een LinkedIn profiel. Zo hopen we in de
toekomst ook een professioneel netwerk voor de stichting te creëren. Voor nu
was het echter handig om de vacature voor een Stadscoördinator onder de
aandacht te brengen en biedt het de gemeente Doesburg de mogelijkheid om
SCBD, waar van toepassing, aan te haken in de berichtgeving. Maak jij ook een
connectie met ons? Klik dan hier
HANZEVERLEDEN MEETS ACTUALITEIT
Op zaterdagmiddag 12 maart hebben we 6 vrijwilligers bereid gevonden om (bij
droog weer) in de binnenstad flyers uit te delen aan bewoners en bezoekers. Dat
doen zij niet in hun dagelijkse kloffie, maar in een schitterende uitdossing van
het Hanzefeesten Naaiatelier! De flyer vermeldt op de voorzijde het aankomende
Doesburg Fashion Event en vraagt op de achterzijde aandacht voor nog meer
evenementen en activiteiten in Doesburg. Om het Hanzesfeertje nog wat te
versterken, zal ook troubadour Lucas Florent (bekend van de Hanzefeesten) deze
middag zijn karakteristieke repertoire in de winkelstraten laten horen.

VACATURE STADSCOORDINATOR
Ondanks krapte op de arbeidsmarkt, ontvingen we inmiddels diverse reacties
voor de vacante rol van Stadscoördinator Doesburg via Indeed en LinkedIn. De
achtergrond van de sollicitanten is heel divers. Sommige CV’s zijn veelbelovend,
dus we hopen uiteraard dat er een perfecte match tussen zit. Binnenkort starten
de gesprekken met een aantal kandidaten. We houden jullie uiteraard op de
hoogte.
WIJZIGENDE PLANNING VITALE BINNENSTAD
Om eerder opgelopen achterstand in te lopen, stelde de gemeente aan de
vertegenwoordigers van de binnenstadondernemers voor om sowieso in de
maand april Vitens te laten werken aan de vervanging van de waterleidingen in
de Kerkstraat. Een meerderheid van alle ondernemers heeft daar mee
ingestemd. Ook is er in de Kerkstraat een meerderheid gevonden voor het plan
om in de maanden mei en juni alvast de herbestrating van de Kerkstraat op te
pakken. Deze klus zou anders gepland worden voor het eerste kwartaal van
2023.
Ondanks instemming vanuit een deel van de ondernemers in de Kerkstraat, wil
de gemeente toch peilen of er ook in de overige straten voldoende draagvlak is
voor werkzaamheden in mei en juni. Immers, deze maanden zouden in de
aanvankelijke planning vrij blijven van werkzaamheden. Men zegt toe dat er
rekening wordt gehouden met evenementen. Kun jij je desondanks niet vinden in
de plannen om in mei en juni door te werken aan de Kerkstraat? Je ontving van
de gemeente een brief die ruimte biedt om je bezwaren kenbaar te maken.
Bezwaren kunnen tot 9 maart a.s. gestuurd worden aan
carine.staring@doesburg.nl.
GEZELLIG IN
Het seizoen voor de toename van bezoekers kondigt zich aan, dus is er bij veel
ondernemers en VVV een dringende behoefte aan de nieuwe versie van de
“winkelgids” Gezellig in Doesburg. De veelgevraagde gids wordt ook dit jaar weer
in een oplage van 12.500 stuks verspreid over de winkels, de VVV, de musea,
omliggende campings en hotels.
Peter Lantsheer, verantwoordelijk voor de totstandkoming en verspreiding, heeft
al een groot aantal ondernemers gesproken over deelname. De animo is weer
groot. Wil jij ook adverteren in de nieuwe uitgave en heb jij Peter nog niet
gesproken? Hij komt nog een dag in Doesburg, maar je kunt natuurlijk ook zelf
contact met hem opnemen via doesburg@gezelligin.nl.
DOESBURGSE CADEAUPAS
Wil je ook aan potentiële klanten laten zien dat je de Doesburgse Cadeaupas
accepteert? Speciale acceptatiestickers (voor raam, deur of kassa) kunnen
afgehaald worden bij beide winkels van Pand41, respectievelijk aan de
Meipoortstraat en de Kerkstraat.

ENTREEDOEKEN
SCBD verzorgt al enige tijd de entreedoeken bij de invalswegen van de
binnenstad. Er is bewust gekozen voor eenduidigheid op basis van een duidelijke
huisstijl. In overleg met het ontwerpbureau gaan we echter binnenkort over op
een nieuwe, frisse look. Alle toekomstige doeken zullen in deze stijl worden
opgemaakt.

Ook is door het bestuur van SCBD gekozen voor een identieke invulling op
alledrie de invalswegen, waar voorheen elke locatie nog verschillende informatie
kon tonen. Om dat te bereiken en toch voldoende activiteiten/evenementen
onder de aandacht te kunnen brengen, zullen we gebruik gaan maken van
entreedoeken waarop twee activiteiten/evenementen gelijktijdig worden
gepromoot.
UPDATE STADSPROMOTOR
Vanaf nu geven we Harry van den Broek, Stadspromotor van Gemeente
Doesburg, in de Nieuwsbrief ruimte om ons te voorzien van relevante informatie
en ontwikkelingen. Hieronder lees je zijn bijdrage van deze maand.
Om de VVV te helpen met het opzetten van nieuwe verdienmodellen worden er
dit voorjaar vier nieuwe fietsroutes opgeleverd. Afgelopen december werden er
met dit doel al een Doesburgse skyline en kerstballen ontwikkeld.
Er is een nieuw scheurblok in ontwikkeling met een gratis Duits-Nederlandstalige
plattegrond.
Om bezoekers in de regio te verleiden een dag naar Doesburg te komen is
Doesburg weer volop zichtbaar in onder meer de toeristische Geluksgids van
Achterhoek Toerisme en de Achterhoek Vakantiekrant. Met circa 120.000 unieke
bezoekers in 2021 is bezoekdoesburg.nl een van de belangrijkste
marketinginstrumenten. De content wordt bijgehouden door de stadspromotor.
Mocht u vermeld staan op de website, zou u uw pagina dan willen controleren en
eventuele wijzigingen door willen sturen naar harry.van.den.broek@doesburg.nl?
Vorig jaar is de e-learning ‘Ontdek Hanzestad Doesburg’ ontwikkeld voor
receptiemedewerkers, bedienend personeel, maar ook winkelmedewerkers die in
contact komen met bezoekers van Doesburg. Een mooi middel om in aanloop
naar het nieuwe toeristenseizoen en in het kader van goed gastheerschap de
toeristische kennis weer wat bij te spijkeren.

BIJLAGE Doesburg Fashion Event
Beste collega's,
Eindelijk kan het weer. Na 2 jaar mogen we weer "shinen" op de rode loper.
Kleurrijk Doesburg, hebben we een nieuw jasje aangetrokken en een andere
naam gegeven; Doesburgs Fashion Event. 9 april rollen we bij droog weer de
rode lopers weer uit op de driesprong Ooipoort-, Meipoort- en Kerkstraat.
(Afhankelijk van de werkzaamheden moeten we misschien de plaats wat
aanpassen maar dat moeten we kort voor het evenement bekijken)
Er zijn 2 rondes waarop de modellen lopen. 1e ronde 13.00 uur en de tweede
ronde 14.30. Ook dit keer wordt de modeshow versterkt door muziek van een DJ
en hebben we weer een heuse Lady speaker die de shows aan elkaar praat. Wij
willen jullie vragen om bij deelname zelf voor max 3 modellen te zorgen. Het is
een fashion event waarbij we kleding, schoeisel en modeaccessoires laten zien.
De tekst voor de lady speaker moet uiterlijk 6 april binnen zijn, zodat dat de
ladyspeaker zich kan inlezen. De korte, duidelijke teksten moeten leesbaar
worden aangeleverd.
Als extra willen we dit keer een verloting houden voor de bezoekers. 2 jonge
dames zullen tijdens de shows lootjes uitdelen en de ladyspeaker zal na de
laatste show lootjes trekken. De winnende lootjes worden omgeroepen na de
laatste show en gemeld op de FB pagina van SCBD. Graag willen wij jullie vragen
of je iets wil aanleveren voor de verloting. Denk aan een waardebon van je
winkel, of leuke accessoires. Door de verloting hopen we veel mensen naar de
binnenstad te trekken.
Graag de teksten en cadeautjes voor de verloting afgeven bij Dorien (Door
Mode/Labels by Door) of Monica (Stijliconen ) voor 6 april. We hopen op mooi,
open weer en veel bezoekers. Laten we Doesburg op de kaart zetten als nooit
tevoren!

