Nieuwsbrief
voor en door ondernemers

Vol trots presenteren wij onze
Nieuwsbrief nieuwe stijl. De
afgelopen periode is er hard gewerkt
om u zoveel mogelijk informatie te
verstrekken op een overzichtelijke
manier.
Zoals u kunt lezen hebben we
verder ook niet stilgezeten. De
ledenvergadering in januari jl. was
succesvol en werd goed bezocht.

Lid zijn van de POBD,
een lust of last?
Is het lidmaatschap van de POBD
nuttig en zinvol? Een vraag die
je jezelf misschien menigmaal
stelt, want je betaalt toch al mee!
Of misschien ben je druk met
andere zaken en dingen. Kortom:
genoeg redenen om geen actie te
ondernemen.
Maar voor ons is jouw lidmaatschap
wel degelijk belangrijk. Het kost
alleen wat tijd, geen extra geld. Als
POBD lid beslis je mee in zaken die
voor jouw van belang zijn, jouw
mening telt en je blijft goed op de
hoogte van dat wat er speelt. Dus pak
de laptop en meld je gelijk aan via het
inschrijfformulier op de website van
de POBD, www.pobd.nl/lid-worden.
Je helpt ons daar enorm mee en

uiteindelijk ook jezelf. Wij kijken uit
naar jouw aanmelding.

BRO en Ik Onderneem hebben een
interessante en leuke presentatie
gegeven over wat er allemaal
mogelijk kan zijn met samenwerken.
Vanuit deze presentatie is een
Koplopersgroep voortgekomen met
veel enthousiaste ondernemers, die
allerlei ideeën aan het uitwerken zijn.
Ook is de financiële verantwoording
2018 helemaal rond en goedgekeurd.

Dus kortom, een blije Voorzitter met
veel hard werkende bestuursleden
om zich heen. Maar we zoeken nog
wel wat versterking. Als je meer voor
de POBD wil betekenen, ben je meer
dan welkom!
Arien van Pelt
Voorzitter POBD

Financiën

Passantentelling

Vorig jaar zat het POBD-bestuur met
de accountant om de tafel voor de
cijfers 2016 en 2017. De gemeente
kreeg iets later de verantwoording
over deze periode. Er werden vragen
gesteld over de wijze waarop de
POBD haar financiën beheerde.
Terecht!
Samen met de penningmeesters van
de werkgroepen is er hard gewerkt
om cijfers eerder beschikbaar te
krijgen. En met succes.
Op 1 oktober lag er een solide
begroting 2019 bij de gemeente,
goedgekeurd door de ALV. Een aardig
begin, maar de lakmoesproef moest
nog komen. Op 20 februari werd de
verantwoording over 2018 ingediend
bij de gemeente. Ruim op tijd voor de
deadline van 1 april. Het vertrouwen
is weer terug. Met dank aan allen die
hieraan hebben bijgedragen

De POBD is samen met de gemeente
klant van Locatus voor het leveren
van informatie over bezoek aan de
binnenstad.
Hierover is de laatste maanden
veel te doen omdat de Autoriteit
Persoonsgegevens regels heeft
gesteld aan het meten en volgen van
individuen met het WiFi-signaal van
de mobiele telefoon. Sinds november
2018 staat ons dashboard met
gegevens op zwart, in afwachting van
alternatieve oplossingen. Locatus
heeft onlangs een voorstel gedaan
dat na te lezen is op onze website.
De gemeente en de POBD zijn nog in
overleg of dat voorstel goed genoeg
is om te accepteren.

Even voorstellen
Bestuur POBD

Arien van Pelt
Gedreven Kapper en ondernemer.
Mijn doel is om de ondernemers in
het Centrum bij elkaar te krijgen
om gezamenlijk de binnenstad
aantrekkelijker te maken.
Bert Braanker
Voormalig marineman en dus vroeg
in ruste. De moeilijke keuze “wachten
op je geld” of “Geldwachter”, is
uitgevallen in het voordeel van de
functie POBD-penningmeester. In
mijn resterende vrije tijd ondersteun
ik mijn vrouw in haar winkel de
Kleister op Voorstraat West.

Joyce van den Heuvel
Ik heb twee winkels in Voorstraatmidden. Ik ben actief voor de
werkgroep Vriesestraat-Voorstraat
Midden e.o. en als vertegenwoordiger
voor deze werkgroep maak ik deel uit
van het bestuur.
Jaap Huisman
Als adviseur ben ik betrokken bij de
POBD. Meer dan 25 jaar ervaring in
allerlei besturen en commissies voor
de binnenstad kunnen mijn inzicht
en ervaring vaak een welkome steun
zijn voor het bestuur, zeker tijdens de
nieuwe aanpak van het POBD welke
een jaar geleden is ingezet.
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Woord van de voorzitter

De landelijke VVV-cadeaukaart in een lokaal jasje.
Op donderdag 21 februari heeft
wethouder Maarten Burggraaf
de Dordtse VVV-cadeaukaart
geïntroduceerd. Hij deed dat door
symbolisch een groot stuk van de
‘VVV-cadeaubon-omzet-taart’ af te
snijden en te overhandigen aan Arien
van Pelt, voorzitter van de POBD.
Met de lokale VVV-cadeaukaart wil
de VVV de ontvanger verleiden zijn of

Gastvrije toiletten
Samen met ondernemers en
gemeente willen wij Dordrecht een
gastvrije en aantrekkelijke stad
maken. Daarbij horen ook voldoende
plekken waar bezoekers gebruik
kunnen maken van een toilet. Die
mogelijkheden worden momenteel
in kaart gebracht via de app
‘HogeNood’. U kunt uw onderneming
of horecagelegenheid hiervoor
aanmelden via
www.hogenood.nu/toiladd.php Als
u bij overige opmerkingen ‘Gemeente
Dordrecht’ invult, dan kunt u een
herkenbare sticker ontvangen en uw
logo kan op de app vermeld worden.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Jelle van Gogh, via e-mail
jj.van.gogh@dordrecht.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking!

haar aankopen te doen in Dordrecht,
bij de fysieke winkel. Ook de tekst in
de omslag van de kaart moet daar
aan bijdragen: “ik ben een landelijke
VVV-cadeaukaart maar voel mij
het meeste thuis bij de winkels in
Dordrecht”.
Daaronder staat de url naar de
website met al de winkels, die de
cadeaukaart accepteren.

Nog geen acceptant of niet meer na
de omschakeling van VVV bon naar
VVV kaart? Gedurende 2 maanden
mag de VVV nieuwe acceptanten
gratis aansluiten (normaal rekent
Intersolve € 49,50). Meldt u zich bij
de VVV (078-6322488) of via de mail:
admin@vvvzhz.nl. U ontvangt dan
een speciale link voor de aanmelding.

Koopstromenonderzoek 2018
Het nieuws stond eind februari
bol van de daling (in de
laatste 6 maanden) van het
consumentenvertrouwen. We
staan ‘in het rood!”. Dat had veel
te maken met de Btw-verhoging,
de energiebelasting en nog enkele
zaken.
Minder aandacht kreeg het
onderzoek naar koopstromen. De
titel doet vermoeden dat dit eerder
is gedaan en dat is juist. In 2016
was het eerste onderzoek dat op de
zelfde wijze werd uitgevoerd. Naast

interessante onderwerpen zijn nu
ook de verschillen in tijd te bekijken:
wordt het beter of wordt het slechter?
Op onze website is het deelrapport te
downloaden: www.pobd.nl/portfolio/
koopstroomonderzoek-2018/ waarin
ons winkelgebied wordt behandeld.
Het landelijke onderzoek is te
downloaden via internet:
https://kso2018.nl/downloads/
Koopstromenonderzoek-Randstad2018-KLEINE-BESTANDSGROOTTE.pdf
Als POBD pakken we enkele
aandachtspunten op waar Dordrecht
achterblijft bij de benchmark: sfeer
en uitstraling, veiligheid en netheid.
De algemene conclusie is dat
Dordrecht het beter doet dan de rest.
Lees dit verslag en verwonder je.

Ideeën voor Dordt Vlogt?

Geef ze door. zet de binnenstad nog meer op de kaart.
Sinds een aantal jaren werkt
de POBD samen met Dordrecht
Marketing. Daarbij is Dordt Vlogt
een goede manier gebleken. Ook in
2019 wordt de samenwerking, met
het inmiddels bekende gezicht Britt,
voortgezet.
De vlogs worden ook doorgeplaatst
op de facebook-pagina en de website
www.centrumdordrecht.nl.
Gemiddeld worden de vlogs door
meer 12.000 mensen bekeken.

Dit jaar zijn er meerdere vlogs gemaakt.
Onder andere bij een aantal nieuwe
winkels, leuke koffiewinkels en een
aantal vintage winkels.
We roepen alle ondernemers op
om goede ideeën via marketing@
dordrecht.nl door te geven zodat
Dordrecht Marketing deze, waar
mogelijk, mee kan nemen in de
planning. Het is geen garantie dat alle
ideeën worden gefilmd maar, waar
mogelijk, worden ze meegenomen.

Ontwikkeling Spuiboulevard
Op 18 december 2018 heeft de
gemeenteraad de gebiedsvisie
“Spuiboulevard” vastgesteld
en besloten om een nieuw
stadskantoor ter hoogte van
het voormalige Rabobank- en
Belastingkantoor te bouwen.
De gebiedsvisie voorziet in de
herontwikkeling van de leegstaande
kantoren, met name ten westen van
de Spuiweg, naar een hoogwaardig
gemengd woongebied. Tussen de
Spuiweg en de Johan de Witstraat
streeft de visie naar behoud en
waar mogelijk versterking van de
kantoorfuncties. De verplaatsing
van het stadskantoor naar dit
gebied en de samenvoeging van
een aantal regionale diensten

ter plaatse is echter niet alleen
bedoeld om de kantoorfuncties hier
te versterken. De gemeente hoopt
hiermee ook de levendigheid in het
gebied tussen het station en de
binnenstad te bevorderen. Streven
is om het nieuwe stadskantoor
in 2023 op te leveren. Momenteel
wordt gewerkt aan de voorbereiding
van een architectenprijsvraag
voor het ontwerp ervan. Na
de opening van het nieuwe
stadskantoor komt er circa 2,5
hectare aan de Spuiboulevard
vrij voor herontwikkeling naar
woningbouw. In de periode
tot 2023 wordt gewerkt aan de
concrete planvorming voor dit
gebied. Het opstellen van een

verkeersstructuurplan voor de
Schil-West is hierbij de eerste
stap. Uiteraard zullen wij u hierbij
betrekken. Ciska Meijer is niet
meer werkzaam bij de gemeente
Dordrecht. Vanaf heden zijn
Willem Zwama (Projectmanager,
wn.zwama@dordrecht.nl,
078 – 770 42 84) en Ivana Stuurman
(Projectsecretaris, i.stuurman@
dordrecht.nl, 078 – 770 48 90)
aanspreekpunt voor het project
Spuiboulevard. Zij zullen onder
andere deze nieuwsbrief gebruiken
om u te informeren. Voor vragen
kunt u hen telefonisch of per mail
bereiken.

Project Koplopers
Maandag 11 maart kwam de
gegroeide koplopergroep voor
de tweede keer bijeen en ging na
introductie aan de slag. Te beginnen
met beantwoorden van de vraag:
wie is die inwoner van Dordrecht?
En welke doelgroep is kansrijk
om samen op in te zetten? Hieruit
volgde de keuze voor de 50-plusser.
Een groeiende groep, met meer tijd
door huis verlatende kinderen én op
zoek naar kwaliteit en persoonlijke
aandacht. Hoe we deze groep precies
gaan aantrekken en binden?
De derde bijeenkomst vond plaats op
25 maart jl. Na een heerlijke maaltijd,
mogelijk gemaakt door onze gastheer
voor deze bijeenkomst Frank Mol en

een introductie van Arien van Pelt,
voorzitter POBD, gingen we aan het
werk. Hoe gaan we koppelingen
leggen met elkaar en hoe kan de klant
bij de één, ook klant bij de ander
worden? Met veel energie hebben
we maandagavond veel stappen
en afspraken gemaakt. Voel je je
aangesproken om alsnog mee te

doen? Dit is je laatste kans.
Stuur een mailtje naar
tineke.brinkhorst@bro.nl

Oproep AED
Bent u in het bezit
van een AED?
Meld dit dan bij de POBD,
secretariaat@pobd.nl

Samen maken we
de stad veiliger!

#jebentnietalleen
Om het bewustzijn over eenzaamheid
te vergroten wordt de komst van The
Passion op 18 april aangegrepen voor
de campagne #JEBENTNIETALLEEN.
Daarbij hebben wij ook uw hulp
nodig!
Er bestaan in de stad al veel
initiatieven die mensen bij elkaar

brengen. Deze initiatieven worden in
kaart gebracht op de speciale website
voor #JEBENTNIETALLEEN.
Ook uw aanbod is waardevol, dus
bent u van plan zelf of met uw
winkelgebied iets te organiseren
om mensen samen te brengen?
Laat het dan weten via e-mail

jebentnietalleen@dordrecht.nl.
Laten we ons samen inzetten om
eenzaamheid te herkennen en
verminderen. Want eenzaamheid
oplossen kan niemand, maar
doorbreken kunnen we allemaal!

Acties in binnenstad
en evenementen

The Passion
Dordrecht vormt op 18 april,
Witte Donderdag 2019, het decor
voor The Passion. De jaarlijkse
muzikale paasvertelling wordt deze
avond tussen 20h30 een 22h30 live
uitgezonden op televisie en radio.
De openingstijden van de winkels
tijdens deze koopavond blijven
gelijk. Indien u besluit om deze
avond uw winkel te sluiten willen
wij u vragen om de verlichting in uw
etalage aan te laten. Dit geeft een
gezelligere en gastvrijere uitstraling
voor de bezoeker die voor het eerst
naar Dordrecht komt.
Alle informatie over The Passion
kunt u nalezen op de website van de
Synode400; www.synode400.nl/thepassion-dordrecht/

De POBD bereidt in het komend
kwartaal twee stadsbrede
evenementen voor in de Dordtse
binnenstad en een actie onder de
winkeliers.

Schapenactie
Begin april staat de binnenstad
hopelijk weer vol met ‘KunstSchapen”.
In 2017 waren dat bontgekleurde,
bijna levensechte schapen die de
etalages lang opgeleukt hebben.
Eind maart zijn de bouwstenen voor
deze nieuwe kunstwerken uitgedeeld
bij de aangemelde winkeliers. Wie
maakt van deze bouwstenen het
mooiste KunstSchaap? Die vraag
ligt voor bij alle bezoekers van onze
binnenstad.
Doelstelling van deze actie is
promotie van het imago van
Dordrecht als Schapenstad,
interactie met het winkelend publiek
en verhoging van de klantenbinding.

Dordt Pakt Uit
Zondag 26 mei is het weer tijd
voor Dordt pakt uit. De stad zal
weer bruisen van activiteiten, met
onder meer twee podia met live
muziek, modeshow, verwen-tenten,
springkussens en andere leuke
activiteiten voor de kinderen.

Dordt Smult
Het laatste weekend van Juni vindt de
eerste editie van Dordt Smult plaats.
Het hele weekend staat in het teken
van eten en drinken.
We verzorgen een horeca gids met
tips en aanbiedingen. Er komt een
foodplein en volop proeverijen in
de winkelstraten. Ook een podium
met Heel Dordt Bakt biedt een
mogelijkheid voor u om uw bedrijf te
presenteren.
Voor suggesties , ideeën en
opmerkingen staan wij altijd open,
mail deze gerust naar het POBDsecretariaat. Uw inbreng wordt
gewaardeerd.

Bijzondere openingstijden voorjaar
De gemeente controleert op naleving van de openingstijden. Om te voorkomen dat er boetes
uitgegeven worden plaatsen wij hieronder de toegestane openingstijden :
The Passion – donderdag 18 april
Reguliere openingstijden

Dodenherdenking - zaterdag 4 mei
Open tot 19.00 uur

Goede Vrijdag - vrijdag 19 april
Geopend tot 19.00 uur

Bevrijdingsdag - zondag 5 mei
Reguliere openingstijden

Eerste Paasdag - zondag 21 april
Gesloten

Hemelvaartsdag - donderdag 30 mei
12.00 - 18.00 uur

Tweede Paasdag - maandag 22 april
12.00 - 18.00 uur

Eerste Pinksterdag - zondag 9 juni
Gesloten

Koningsdag - zaterdag 27 april
Reguliere openingstijden

Tweede Pinksterdag - maandag 10 juni
12.00 - 18.00 uur

