Nieuwsbrief : oktober, november en december 2018

Woord van de voorzitter,
Wij willen wat meer duidelijkheid verschaffen over, hoe werkt het ondernemersfonds nu eigenlijk.
In 2014 heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten tot het invoeren van een reclamebelasting. Ondernemers
die reclame maken voor hun bedrijf betalen de reclamebelasting. Dat kan zijn een uithangbord, belettering op de
etalage en/of producten in de etalage.
De reclamebelasting wordt geheven binnen het afgebakende gebied zoals u kunt zien op het kaartje

De reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemers en is bedoeld om via activiteiten de
aantrekkingskracht van de binnenstad te vergroten. De hoogte van de reclamebelasting is afhankelijk van de
waarde van het pand waarin uw onderneming is gevestigd. Er zijn drie categorieën: WOZ t/m € 300.000 betaald
u € 250,- per jaar, WOZ € 300.000 t/m € 800.000 betaalt u € 365,- per jaar, alles boven € 800.000 betaald € 500,per jaar. De totale opbrengst bedraagt ongeveer € 165.000 per jaar. De gemeente Dordrecht voegt daar een
subsidie aan toe van € 65.000,- per jaar.
Als u wilt meebeslissen en uitgenodigd wil worden op de algemene ledenvergadering kunt u zich aanmelden als
lid. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden u betaald u bijdrage al via de reclamebelasting. Daarom willen
wij als bestuur u oproepen, als u nog geen lid bent, het formulier in te vullen op de website van de POBD en u
aan te melden als lid. www.pobd.nl. Op de website vind u verder uitgebreidere informatie over de
reclamebelasting en de POBD.
Namens de voorzitter Arien van Pelt
z.o.z.

Algemene Leden Vergadering.
Op woensdag 14 november 2018 is er de algemene ledenvergadering van de POBD.
U bent van harte welkom in de Travel Store in de Waalse Kerk Voorstraat 296 in Dordrecht. Voor een broodje en
een drankje wordt gezorgd.
Aanvang 18.00 uur tot 20.00 uur. U kunt u aanmelden via: secretariaat@pobd.nl.
Eet u vooraf een broodje mee wilt u dat bij de aanmelding aangeven.
Agenda en vergaderstukken staan vanaf 1 november op de website van de POBD. Voor diegene die zich hebben
aangemeld kunnen de stukken worden toegestuurd via de mail, dit dan aangeven.
Vacature: Secretariaat POBD
Het secretariaat van de POBD zoekt voor 2019 een duizendpoot die voor een aantal uren in de week het bestuur
kan ondersteunen. Zij/hij is flexibel, heeft goede contactuele eigenschappen, en is stressbestendig. Is goed op de
hoogte van digitale communicatie.
Herkent u zich hierin, stuur dan uw CV naar: secretariaat@pobd.nl
Extra openingstijden december 2018
Sinterklaas:
Extra koopavonden:
maandag
3 december open tot 21.00 uur
dinsdag
4 december open tot 21.00 uur
Sluitingstijd:
woensdag
5 december sluiten om 17.00 uur
Kerstmarkt:
Extra koopavonden
vrijdag
14 december open tot 21.00 uur
zaterdag
15 december open tot 21.00 uur
Extra openingstijden: zondag
16 december open 11.00 tot 18.00 uur
Openen op zondag 16 december vanaf 11.00 uur kan alleen met een ontheffing (wordt aangevraagd).
Kerstmis:
Koopavond
donderdag
20 december open tot 21.00 uur
Extra koopavond
vrijdag
21 december open tot 21.00 uur
Oudejaarsdag:
maandag
31 december sluiten om 17.00 uur.
Dit is een advies van de POBD voor de openingstijden tijdens Sinterklaas, Kerstmarkt en Kerstmis.
Evenementen in de binnenstad
7 oktober – Keramiekmarkt
De keramiekmarkt is op het Statenplein, met 65 deelnemers uit binnen – en buitenland.
Voor informatie: www. keramiekmarktdordrecht.nl
4 november – Drechtstadloop
Route door Dordrecht, een wedstrijd/prestatieloop die niet meer weg te denken is uit de oudste stad van Holland.
Steeds meer liefhebbers weten de weg naar Dordrecht te vinden.
Voor informatie: www. drechtstadloop.nl
10 november 2018 – mei 2019 – Synode 400 jaar, Ode aan de Synode
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Meer dan 100
predikanten, professoren en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Synode van Dordt. Precies 400 jaar
later viert de stad deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek. De doelstelling is om meer dan
100.000 extra bezoekers naar Dordrecht te trekken. Deze bezoekers kunnen gebruik maken van een variatie aan
voorzieningen. Zij bieden de mogelijkheid om om via het horeca aanbod, merchandising of een speciaal product
voor bezoekers, nieuwe klanten en wellicht een mooie omzet te generen. Voor informatie kan er contact worden
opgenomen met mevr. G. Bloemendaal-ter Horst, mobiel 0641314029 E-mail: geesken@bloemendaal.net
Voor informatie over het evenement www.synode400.nl

z.o.z.

17 november – Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 17 november zullen de pakjesboten 78 en 40 weer de Wolwevershaven binnenvaren, waar
Sinterklaas en zijn Pieten worden ontvangen door burgemeester Kolf en marching band Prins Willem van
Oranje. Daarna volgt er een rondrit door het centrum, die eindigt op het Scheffersplein.
Voor informatie: www.intochtdordrecht.nl
Actie met de SIS (Stichting Intocht Sinterklaas) voor winkeliers in de tijd tussen aankomst van de Sint en 5
december. Hierover krijgt u nog informatie via de POBD.
18 november – 4 december – Sinterklaashuis
Net als vorig jaar zal de Sint logeren in het pand Doelensteyn aan de Steegoversloot 38. De toegang is gratis de
openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur en van 13.15 – 17.00 uur. Zaterdag en
zondag van 12.00 – 17.00 uur. Het Sinterklaashuis wordt geheel gerund door vrijwilligers dus sponsoren zijn
altijd welkom.
Voor informatie en sponsoring: www.sinterklaashuis.nl
14 – 16 december kerstmarkt

In de aanloop naar de feestdagen kunnen de consumenten in het weekend van 14 t/m 16 december in Dordrecht
genieten van de grootste kerstmarkt van Nederland. In de historische binnenstad kunnen de consumenten, tussen
honderden kramen en meerdere podia, genieten van een ultieme kerstsfeer.
De route gaat ook langs de honderden monumenten die de stad rijk is en de iconische binnenhavens (zie kaartje).
De openingstijden zijn:
Vrijdag
van 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag
van 10.00 tot 21.00 uur
Zondag
van 11.00 tot 18.00 uur
Voor de winkels wil de POBD een ontheffing aanvragen zodat zij ook op de zondag van de kerstmarkt om
11.00 uur openen kunnen.
De pendelbussen naar de gratis parkplaatsen rijden tot een half uur na sluitingstijd van de kerstmarkt.
Voor informatie: www.kerstmarktdordrecht.nl
21 december SantaRun
De SantaRun is een funloop van ca. 3 km. Die jaarlijks door de gezamenlijke Dordtse Rotary Clubs wordt
georganiseerd, dwars door de historische binnenstad van Dordrecht. Het gaat niet om het winnen maar om het
ludieke en het plezier van het meedoen. Verzamelpunt is op het Scheffersplein vanaf 18.00 uur start om 19.00
uur. Om 19.45 is de prijsuitreiking en de afterparty begint vanaf 20.00 uur.
Deelname kost voor kinderen € 10,00 en volwassenen € 12,50 dit is inclusief kerstpak en startnummer.
Voor informatie en deelnemen: www.rotarysantarundordrecht.nl
z.o.z.

Zondag 30 september Dordt Pakt Uit.
Het evenement Dordt pakt uit is bedoeld om het winkelend publiek een leuke beleving te geven in de binnenstad
zodat ze vaker terugkomen. Tijdens Dordt Pakt Uit zullen er door het kernwinkelgebied diverse activiteiten
plaats vinden.
Voorstraat (Nieuwstraat tot Grote Kerk)
Hier komt een braderie met drie meter kramen die gevuld worden met non-food artikelen. Op de diverse steigers
zullen singer songwriters optreden.
Achterom
Op het Achterom komt een podium waar verschillende bands zullen optreden. Naast het podium komt een bar
met een klein terras en een Grillit met verschillende foodtrucks.
Sarisgang
Op de Sarisgang worden vijf dwergtenten met een doorsnee van 5 meter geplaatst. In drie van deze tenten komen
wellness aanbieders uit de stad die hun bedrijf kunnen promoten. In de andere twee tenten zal Hattrick hun
toppie-jeugdaanbod promoten. Voor informatie over Hattrick en hun activiteiten: www.stichtinghettrick.nl
Statenplein
Op het Statenplein komt een Urban aanbod samen met Dordt Sport en het jongerenwerk van Contour De Twern.
Er zal straatvoetbal in een opblaasbare voetbalkooi zijn, een springkussen, straatbasketbal, skateboarden, een
graffitiworkshop in een tent en een hiphopworkshop ook in een tent.
Vriesestraat
Ter hoogte van de firma Rutten wordt een podium geplaatst waar een talentenjacht voor kinderen zal
plaatsvinden. Er komt een kraam met suikerspinnen en popcorn die gratis worden uitgedeeld aan de kinderen.

z.o.z.

