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“De kracht van samenwerken”

De kracht van samenwerken tussen ondernemers in Tiel in coronatijd

Bedrijven logistiek en transport samengebracht

Coronavirus: aanvullende maatregelen om gevolgen te verzachten 

UITGELICHT:Steun de Tielse ondernemers en geef de FlipPas als kerstgrati-ficatie!
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We worden behoorlijk op de proef gesteld!
Het is een onzekere tijd. Het coronavirus stelt ons behoorlijk op de proef. Natuurlijk, de gezondheid staat voorop, maar de vraagtekens 

omtrent je bedrijf houden je wellicht ook wakker. Het bestuur van OCT staat je in gedachten bij en is voor jou ook bereikbaar voor vragen 

en/of een luisterend oor. Misschien kunnen wij je ergens mee helpen.

Op de website van de gemeente Tiel staat in het kort ook informatie over de maatregelen en verwijzingen naar andere websites. 

Kijk op https://www.tiel.nl/nieuws-coronavirus

Kijk ook op onze website. Er zijn veel (bestuurs-)leden die je wellicht kunnen ondersteunen bij vraagstukken die jou of je onderneming aangaan.

Alle geplande bijeenkomsten zijn tot en met augustus 2020 opgeschort.

Wij hopen je 15 september weer te kunnen ontmoeten. Laten we tot die tijd goed voor elkaar zorgen om hier met zijn allen sterker uit te komen.

Gewijzigde dienstregeling van het trein- en busvervoer 

In verband met de coronacrisis is de dienstregeling van het trein- en busvervoer in de regio met ingang van 31 maart aangepast. 

Inwoners en bedrijven/werknemers in Tiel en de regio moeten hiermee rekening houden. 

Voor inhoudelijke informatie: 

https://www.arriva.nl/a/aanpassingen-dienstverlening-arriva-

corona/gelderland.htm
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Persbericht gemeente Tiel

Coronavirus: aanvullende maatregelen om gevolgen te 
verzachten 

Het coronavirus raakt iedereen in de gemeente Tiel. Het bestrijden van de gevolgen voor onze gezondheid staat natuurlijk voorop. 

Maar die maatregelen hebben ook invloed op banen, inkomens, instellingen en ondernemingen. De gemeente Tiel neemt daarom 

tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. Op die manier leveren we een extra bijdrage om gezamenlijk 

de gevolgen van het virus op onze stad te beperken. 

In het pakket is onder meer aandacht voor uitstel van betaling, ruimere regels en het sneller betalen van rekeningen door de gemeente. 

Op www.tiel.nl/coronavirus staan de extra maatregelen die de gemeente tijdelijk invoert om de gevolgen van deze crisis te verzachten. 

Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode die de rijksoverheid hanteert. Wethouder Brink, economische zaken: 

“Op dit moment is niet goed te overzien hoe deze coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen in de komende periode 

maatregelen worden bijgesteld of nieuwe maatregelen worden toegevoegd. We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds 

contact met bijvoorbeeld instellingen en ondernemersorganisaties. In de tussentijd roep ik iedereen op aankopen vooral te doen bij lokale 

ondernemers.”

Adopteren rotonde
Bedrijf onder de aandacht brengen? 
Adopteer een rotonde!

De gemeente Tiel heeft twee rotondes die geadopteerd 

kunnen worden. Een mooie kans om je bedrijf op een 

speciale manier onder de aandacht te brengen van inwoners 

en bezoekers van onze stad.

Het adopteren van een rotonde betekent dat je zorgt voor de 

inrichting, het beheer en het onderhoud. Het is de bedoeling 

om Tiel een stukje mooier te maken met het adopteren van 

de rotonde. Dit betekent dat er aan de inrichting wel eisen 

worden gesteld. Wel heb je de mogelijkheid om sponsorborden 

met de naam van je bedrijf te plaatsen.  Zo kan je naamsbekendheid maken op een prominente plaats in Tiel. Naast de kosten voor het inrichten 

en onderhouden van de rotonde, betaal je hier jaarlijks 495,- euro voor.

Heb je interesse in het adopteren van een rotonde? Stuur dan een e-mail naar bhoeijmakers@tiel.nl

Voorbeeld rotonde
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De kracht van samenwerken tussen ondernemers in Tiel 
in coronatijd
Lees hier het ingezonden artikel van Hetty Bevers van Tiki Media, waarin zij laat zien op welke manier samenwerken tussen haar en 

LipsPlus in coronatijd tot stand komt.

“Het is een tijd met veel onzekerheden, alles gaat anders dan normaal. Werk en inkomsten vallen weg of je moet juist alle zeilen bijzetten om 

aan de extra vraag te kunnen voldoen. Daarnaast moet je rekening houden met strikte overheidsmaatregelen.

Je hoopt dat iedereen gezond blijft, maar ik hoor nu ook de eerste verhalen over bekenden en 

familie die besmet zijn met het coronavirus.  

Ik voel me enorm machteloos, moet op afstand communiceren. Niet de mogelijkheid om 

mensen echt te bij te staan. 

Sinds de zomer volg ik naailes bij Modevakschool Milja. Nu is het initiatief genomen om met 

een groep vrijwilligers mondkapjes te maken voor zorginstellingen die niet aan reguliere 

mondkapjes kunnen komen. Dit initiatief is ontstaan omdat één van de cursisten, een assistent 

van de huisartspraktijk, om mondkapjes vroeg. Er bleek al snel meer vraag naar te zijn. 

Om de mondkapjes te kunnen maken, 

hadden we schone lakens nodig. Ik moest 

direct aan LipsPlus denken. We hebben daar 

namelijk vorig jaar met OCT een rondleiding 

gehad. Toen werd ook verteld dat lakens 

worden gecontroleerd op gaten e.d. Die 

lakens worden vervolgens gesorteerd. Via 

Marcel van den Berg kwam ik in contact met 

Bert Ribbink, de bedrijfsmanager bij LipsPlus 
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in Tiel. Hij wilde meteen helpen en zorgde ervoor dat we zakken met afgekeurde lakens konden ophalen. Ook bij Van der Valk Hotel Tiel kregen 

we zakken met lakens. Wat is het fijn om te merken dat er zoveel steun is van ondernemers! 

In één weekend maakten we zo’n 100 mondkapjes. Die werden verstuurd naar diverse zorginstellingen als ouderenzorg, 

consultatiebureaus en thuiszorginstellingen. De groep vrijwilligers is in een week ook al gegroeid van 12 naar 15 personen. De komende 

100 mondkapjes worden geleverd aan Van der Valk in Tiel. Zolang er een tekort is en we vraag krijgen van zorginstellingen gaan we door 

met het maken.”

De FlipPas als kerstgratificatie
In de huidige situatie hebben ook onze collega-ondernemers, de winkeliers in de Tielse binnenstad, het zwaar. Wij als OCT-leden kunnen hen 

een handje helpen. Het is namelijk mogelijk om een eventuele kerstgratificatie of kerstcadeau door middel van een tegoed op de FlipPas aan 

het personeel te schenken.

Waar en waaraan het tegoed wordt besteed, dat bepaalt de ontvanger. Dat kan bij iedere 

FlipPas-deelnemer. Iedereen blij! Of het nu gaat om een FlipPas met 10 of 50 euro tegoed, de 

ontvanger kan er altijd iets van zijn of haar gading mee uitzoeken. 

Wat is die FlipPas?

De FlipPas is het Tielse spaarsysteem waarmee consumenten punten kunnen sparen bij de 

deelnemende winkeliers. Die punten vertegenwoordigen een geldelijke waarde en kunnen 

worden ingewisseld voor korting op aankopen, of bij speciale acties. 

Op www.flippas.nl is te zien wie de deelnemers zijn en waar de FlipPas gekocht en gebruikt 

kan worden. Daar is ook meer informatie te vinden of er kan een afspraak worden gemaakt 

voor nadere uitleg. 

De kosten voor jullie als ondernemers blijven gelijk en de binnenstad is er enorm 
mee geholpen.
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Bedrijven logistiek en transport samengebracht
Gelderland brengt door de coronacrisis transport en logistieke bedrijven samen. De coronacrisis raakt alle logistieke ondernemers in 

Gelderland. Positief of negatief. Logistics Valley helpt. Digitaal, met de website logisticsvalleyhelpt.nl.

Daar kunnen ondernemers zich melden wanneer ze mensen beschikbaar hebben. Of als ze juist op zoek zijn naar chauffeurs, loodsmedewerkers 

voor het afhandelen van retouren, of orderpickers. 

Ondernemers kunnen aangeven dat ze vrachtruimte nodig hebben. Of juist niet kunnen vullen. Sommige bedrijven hebben door drukte 

een grote vraag naar mensen en middelen terwijl andere partijen door het wegvallen van de klantvraag mensen en/of middelen beschikbaar 

hebben.
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De drie poten van Logistics Valley, het Rivierengebied, Liemers-Achterhoek en de regio Nijmegen verzamelen de meldingen en gaan op zoek 

naar oplossingen. De namen van projectleiders staan vermeld op de website. Ze bieden kosteloos hulp door:

1. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van mensen en middelen in onze regio’s. Je werkt toch graag met bedrijven uit eigen gebied.

2. Goede informatievoorziening over alle maatregelen voor de logistiek. Dat doen we door de informatie de verschillende instanties en 

 belangenverenigingen te bundelen op deze website. Dé plek waar je alle relevante informatie kunt vinden, en vragen kunt stellen die wij 

 als team van Logistics Valley oppakken.

3. Een stevige inzet bij de provincie Gelderland voor het verkrijgen van ondersteunende maatregelen die de ondernemers in Logistics Valley 

 juist nú het hardst nodig hebben. 

4. Het begeleiden van de ondernemers bij vinden van oplossingen voor hun vraagstukken door met ze te klankborden/sparren. En door ze 

 te verbinden met de juiste partijen die nodig zijn bij een zo goed mogelijke continuering van hun onderneming. 

5.  Logistics Valley verbindt ondernemers, overheid en kenniscentra voor een krachtig, duurzaam en innovatief logistiek Gelderland. Want 

 door vragen en krachten te bundelen, komen we sneller verder. 

Logistics Valley is een initiatief van Provincie Gelderland en bestaat uit drie hotspots: LV Rivierenland, LV Liemers Achterhoek 
en LEC Nijmegen. Gemeenten, onderwijs- en kenniscentra als de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en ROC’s en 

uitvoeringsorganisatie Oost NL zijn bij Logistics Valley aangesloten.



Voorzitter Kenny van Oort | 06 13049524
Parkmanager Marcel van den Berg | 06 12561290

Secretariaat Elly Schipper | 06 22248231
PuntNet Tekst & Advies, Walter Kooren

Stimio-De Meerpaal

Ondernemers Coöperatie Tiel U.A.
Postbus 6279
4000 HD Tiel

Tel: 0344 200107
www.ondernemerscooperatietiel.nl
info@ondernemerscooperatietiel.nl
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Volgende bijeenkomsten 2020

15 september Event op het  Eiland 

 van Maurik | Offshore 

 RibEvents 

 

7 oktober Veiigheidsontbijt SBBT 

 

19 november SLIGRO Food Xperience | 

 Eerlijk & Heerlijk 

 

             

Zijn er onderwerpen waarvan je denkt: “Daar moet het bestuur eens aandacht aan 

besteden!”, laat het ons dan weten. Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen 

en dan kan jouw onderwerp worden besproken. De bestuursvergaderingen zijn

gepland op:  14-05 | 09-07 | 10-09 | 29-10


