Dinsdag 15 december 2020

Beste ondernemers uit Dordrecht,
Het is december, normaal gesproken een maand van terugkijken, bezinning en voor velen hard
werken. Samen, als ondernemers, vrienden, familie en collega's. Dit jaar is het heel anders, maar
hebben we elkaar des te harder nodig. Het zijn de donkere dagen voor kerst die nu soms extra
zichtbaar worden. Zeker na de nieuwe ingrijpende maatregelen die minimaal tot 19 januari gelden.
Gelukkig hebben we de afgelopen tijd ook de veerkracht en creativiteit van ondernemers gezien. Het
is mooi om te zien welke initiatieven er tot stand komen en hoe we elkaar daarin weten te vinden en
versterken. In deze brief schetsen we een aantal van die initiatieven en ontwikkelingen. Laat het ook
een inspiratie zijn voor de komende moeilijke tijd én de periode erna, als er weer versoepelingen
mogelijk zijn. Samen krijgen we corona onder controle en samen slaan we ons er doorheen. Wij staan
voor u klaar en u kunt bij ons aankloppen als u hulp nodig heeft.
Dordtse Decemberdagen
Dordrecht Marketing, CBRE, de POBD en de gemeente hebben samen gewerkt aan de Dordtse
Decemberdagen. Met deze actie is het extra sfeervol gemaakt in de Dordtse binnenstad. Bezoekers
zien een prachtig verlichte binnenstad. Helaas kunnen niet alle activiteiten doorgaan, zo zijn de
rondvaarten vervallen. Maar we kijken ook naar activiteiten die ondanks de maatregelen toch plaats
kunnen vinden. Een voorbeeld is het 'Dwaalspoor' een prachtige beleving, waarbij we scherp in de
gaten houden dat hierdoor niet te veel drukte ontstaat. Op de website
www.dordtsedecemberdagen.nl vindt u alle informatie over de aankleding van de stad en
activiteiten.
Campagne 'Koop Lokaal Dordrecht'
Dordrecht Marketing & Partners, de POBD en de gemeente Dordrecht zijn samen de campagne
'Koop lokaal Dordrecht' gestart. Inwoners van Dordrecht kunnen winkels en horeca door de
coronacrisis heen helpen door lokaal te kopen. Op de site www.shoplokaaldordrecht.nl hebben we
daarom een overzicht gemaakt van het online aanbod in Dordrecht. Maar liefst 80 Dordtse
ondernemers doen al mee! We hebben hiermee een platform dat heel makkelijk op te schalen is, en
we hopen dat dit in de toekomst meer omzet gaat genereren voor onze lokale middenstand. Ook
kerstmenu's van lokale ondernemers zijn thuis te nuttigen, op de website komt een overzicht van de
kerstmenu's die worden bezorgd en/of kunnen worden afgehaald. Het jaarlijkse kerstgeschenk voor
de medewerkers van de gemeente is eveneens aangepast. Medewerkers mogen dit jaar op basis van
een shoptegoed online lokale producten kopen als kerstgeschenk, met aanbod van ondernemers uit
Dordrecht. Ondernemers, vanuit de Binnenstad, maar ook de wijkwinkelcentra, zijn hier recent voor
uitgenodigd om aan deel te nemen. Neemt u nog niet deel en wilt u dat wel? Sluit u dan snel aan!
Aanvullende lokale maatregelen
Het valt in de brief te lezen, we ondernemen veel met elkaar om deze tijd door te komen. Maar er is
meer in ontwikkeling om straks gesteld te staan als er weer meer mogelijk is:
- Voucher (soort tegoedbon die we als gemeente in samenwerking met ondernemers ter
beschikking stellen) voor ondernemers om een website te ontwikkelen om producten ook
online aan te bieden. Dit doen we samen met het Drechtsteden Ondernemers Centrum die
een MKB digitale werkplaats opricht, een plek om ondernemers te helpen bij de slag naar
digitalisering.

-

Aanbieden van vouchers om via (financiële) dienstverleners ondernemers te helpen,
bijvoorbeeld bij het aanvragen van steun via de rijksregelingen of andere (financiële)
oplossingen om deze moeilijke tijd door te komen.

In de ondernemersbrief van november stonden ook lokale maatregelen opgesomd om de gevolgen
voor ondernemers zoveel als mogelijk te beperken. Dit doen we nog steeds door eerder gedeelde
financiële maatregelen, zoals het uitstellen van huurverplichtingen voor gemeentelijk vastgoed en
uitstel van betaling belastingen. Ook gaat het om ondersteunen en faciliteren van initiatieven rond
promotie en zichtbaarheid van ondernemers, het toestaan van winterterrassen en vrijstellingen voor
de binnenstad om afhalen van maaltijden en dergelijke te stimuleren. De hiervoor genoemde
maatregelen zetten wij voort zolang dat nodig en wenselijk is en past binnen de aangescherpte
maatregelen. Ook is het goed te benoemen dat er een zogenaamde denktank is met diverse
ondernemers en vertegenwoordigers van branches om na te denken over creatieve en passende
aanvullende ondersteuningsmaatregelen. Wij willen met elkaar tot een pakket komen rond
bijvoorbeeld toeleiding naar rijksregelingen, digitalisering, eventuele fondsen en schrappen lokale
lasten. Heeft u ideeën, tips of wilt u mee praten, neem dan contact op met de vertegenwoordigers
van de POBD, DOV of het gemeentelijk accountmanagement Dordt Onderneemt.
Landelijke maatregelen en steunpakket
Met ingang van dinsdag 15 december is een harde lockdown van kracht die zeker tot 19 januari
duurt. Dit heeft grote impact op heel veel winkels en ondernemers. Het steunpakket van de
rijksoverheid beweegt daarop mee. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente en de
Rijksoverheid. Voor velen is dit inmiddels een bekende plaats om informatie te vinden, mocht u nog
vragen hebben of niet de juiste informatie kunnen vinden, neem dan gerust contact op met het
gemeentelijk accountmanagement Dordt Onderneemt.
Tot slot
Beste ondernemers, via deze weg willen wij onze waardering uitspreken voor uw inzet, passie en
creativiteit. Met de nieuwe maatregelen komt er in ieder geval tot 19 januari weer een moeilijke en
vreemde tijd aan. Laten we hopen op en werken aan een stevig herstel in 2021. Wij doen dat graag
samen met u!
Een warme kerstgroet,
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Dordt Onderneemt
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met ons lokaal accountmanagement Dordt Onderneemt.

