Ondernemers Nieuwsbrief
Gemeente Doesburg | Economie & Toerisme

Bekijk de webversie

Dit is de eerste ondernemers nieuwsbrief vanuit de Gemeente
Doesburg. Doesburg is naast een toeristisch "Hanzestad" merk ook
een stadje met een enorme diversiteit aan ondernemers. Via deze weg
willen we informatie met u delen over o.a. actualiteiten op economisch
en toeristisch gebied. Maar u ook snel informeren over o.a. subsidie
mogelijkheden voor MKB-ers, ontwikkelingen in de binnenstad en op
onze bedrijven terreinen. Laat vooral ook weten wat u als ondernemer
bezighoudt! We zullen deze nieuwsbrief 2-maandelijks met u delen.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik op de knop hier onder;

Aanmelden Ondernemers nieuwsbrief

Centrum Manager: Eduard Plate.

Provincie Gelderland en Gemeenten zijn
tijdens de pandemie o.a gaan focussen
op vitale binnensteden en kernen.
Gemeente Doesburg heeft samen
met Stichting Centrum Belang
Doesburg een provinciale subsidie
toegekend gekregen met als doel het
Doesburgse centrummanagement
(SCBD) te ondersteunen en verder te
professionaliseren. Dit hebben we
gerealiseerd door de inzet van een
extern adviseur ;

Eduard Plate is een ervaren centrummanager. Hij was centrummanager in
Zwolle, Hasselt en is momenteel ook centrummanager in Almelo. Hij zal in
Doesburg nauw samen gaan werken met de gemeente, ondernemers en
vastgoed eigenaren om ons kernwinkelgebied vitaal te houden.
Heeft u een uniek idee of wilt u ondernemen in de historische binnenstad?
Eduard gaat graag met u in gesprek.

Op de foto: vlnr | Rob Appelhof - voorzitter SCBD \ Tamara Verheij Binnenstadcoördinator | Eduard Plate - Centrum Manager Binnenstad

Mail met de Centrum Manager

MKB DEAL Voucher | Earth Games | Het
Bovenhuys
Anne Mijke van Harten,
eigenaresse van Earth Games,
kreeg als eerste Doesburgse
ondernemer de
digitaliseringsvoucher voor
het MKB uitgereikt door
wethouder Arthur Boone. Jan
Blankenspoor van Het
Bovenhuys volgde snel
daarna. Beiden zetten de
voucher in om de website te
professionaliseren.
Digitaliseringsvouchers voor het
MKB
De vouchers zijn bedoeld om
ondernemers te ondersteunen bij
het digitaliseren van
bedrijfsprocessen en bedrijven
daardoor toekomstbestendiger te
maken.
Bijvoorbeeld om de website of
webshop aan te schaffen of te
verbeteren, het aanschaffen van
een online boekings- of
reserveringssysteem, virtual realitytoepassing voor het tonen van producten of diensten, databeveiliging en
meer. De voucher dekt 50% van de kosten (tot € 2500,-). Onder de
voorwaarde dat de leverancier uit de regio Arnhem-Nijmegen komt.
MKB-deal aanvragen
Voor ondernemers uit de gemeente Doesburg kunnen er nog vouchers
worden aangevraagd. Via smarttogether-arnhemnijmegen.nl. Wilt u
meer informatie? Neem contact op met Wendy Timmer via
wendy.timmer@doesburg.nl.

Nieuwe MKB-subsidie vanaf 3 mei

Corona raakt ook mkb-ondernemers. Wilt u deze crisis overbruggen en
in uw mkb-onderneming aan de slag gaan met het vernieuwen en
toekomstbestendig maken van uw organisatie, het benutten van
competenties van uw medewerkers en het ontplooien van hun
talenten? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland.
De subsidie is bedoeld voor MKB bedrijven waar maximaal 50
medewerkers in dienst zijn. Het doel van deze regeling is om
ondernemers, juist nu, de ruimte te geven om te investeren in
medewerkers en aanpassingen in de organisatie. Er is ruimte voor
ongeveer 80 tot 100 aanvragen. Voor de eenduidigheid wordt een
verplicht format voor het projectplan gevraagd aan te leveren. Dat kan
nu al! Op basis van dit plan kan vervolgens een intakegesprek worden
aangevraagd via het aanmeldformulier. Dit is een voorwaarde om een
subsidie op 3 mei aan te kunnen vragen. Voor meer informatie,
voorwaarden en het indienen van de subsidie ga naar:
www.gelderland.nl/Subsidies/SMART-Overbruggingsplan-MKB
SMART overbruggingsplan MKB Subsidieregeling OP=OP

E- learning toeristische bedrijven Doesburg
Donderdag 22 april kreeg wethouder Arthur Boone van gemeente
Doesburg het eerste certificaat uitgereikt dat behaald wordt na het
succesvol afronden van de e-learning ‘Ontdek Hanzestad Doesburg’.
Deze digitale lesmethode van Stichting Achterhoek Toerisme stelt
ondernemers en vrijwilligers in staat hun kennis bij te spijkeren over
toeristisch Doesburg.
E-learning
Met deze laagdrempelige e-learning leren vrijwilligers en ondernemers
die werkzaam zijn in de toeristische sector binnen twintig minuten een
aantal leuke en nuttige wetenswaardigheden bij over de Hanzestad. Op
die manier kunnen zij bezoekers nog gastvrijer ontvangen en tips
geven over onze Hanzestad. Thema’s zijn onder meer musea,
wandelen, winkelen, historie en bezienswaardigheden.
Ook online leren? De e-learning ‘Ontdek Hanzestad Doesburg’ vindt op
zakelijk.achterhoek.nl/e-learning.
*Als u wilt deelnemen aan de e-learning moet u een gratis account
aanmaken.

Glasvezel in Doesburg
Deltafiber wil glasvezel aanleggen in Doesburg. Dit wordt geen
gemakkelijke klus. De aanleg wordt bemoeilijkt door het historische
centrum en de Oude Ijssel die door de stad loopt. Om uit de kosten te
komen is het noodzakelijk dat 25% van de woningen in Doesburg een
glasvezel abonnement afsluit.
Doesburg bestaat voor een vrij groot deel uit woningen uit de sociale
woonsector. Hierdoor verwacht Deltafiber dat het lastig wordt
voldoende deelnemers te vinden. Minimaal 25% van alle woningen zou
over moeten stappen naar glasvezel. Om dit te realiseren is Deltafiber
op zoek naar partners die een financiële bijdrage willen leveren.
Hiermee willen zij bewoners van de sociale huurwoningen een
eenmalig bedrag schenken wanneer ze overstappen naar glasvezel.
(Op basis van EU-wetgeving mag de gemeente niet marktverstorend
werken en dus geen bijdrage leveren.)
Mocht u een bijdrage willen leveren, dan kunt u contact opnemen met
Leo Scharrenborg | Deltafiber | 06- 53 67 71 07.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@doesburg.nl toe aan uw adresboek.

