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Deze nieuwsbrief zal voor de laatste 
keer als papieren versie worden 
verspreid. Vanaf 2021 wordt deze 
uitsluitend digitaal verstuurd via 
Chainels, het communicatiekanaal 
waarmee wij iedereen op de hoogte 
houden van wat er speelt. Werkt snel 
en alle informatie staat bij elkaar. 
Blijf dus aangesloten bij wat we doen 
en zorg dat Chainels op je telefoon 
en/of computer staat. Wij zullen 
u de komende tijd via dit kanaal 
informeren over de activiteiten 
voor de aankomende maanden. 
We hebben voor die periode de 
handen ineengeslagen met de 

Gemeente Dordrecht en Dordrecht 
Marketing nu de Kerstmarkt is 
weggevallen. Hoe kunnen we 
op een verantwoorde wijze een 
goed alternatief bieden voor onze 
binnenstad? 
Sfeerbeleving staat voorop en we 
willen geen piekdrukte creëren. 

We hebben gekozen voor een 
verspreiding van de activiteiten over 
de gehele week en winkeliers worden 
gevraagd hier hun openingstijden op 
aan te passen (mits de overheid gezien 
de huidige ontwikkelingen daarmee 
instemt). 

Woord van de voorzitter
De door de POBD geadviseerde 
openingstijden vindt u op pagina 4 
van deze nieuwsbrief. 
We werken in deze periode ook 
nauwer samen met de Ambulante 
Handel voor wat betreft de 
aankleding. Een ontwikkeling waar 
we blij mee zijn, want wij geloven in 
het opzoeken van wat je samen bindt. 

Geniet van deze nieuwsbrief 
en ik hoop voor allen een goede 
gezondheid en omzet. 

Arien van Pelt 
Voorzitter POBD

Contactgegevens POBD:  Vriesestraat 25 ,  3311 NN Dordrecht, secretariaat@pobd.nl
Vormgeving en druk: Drukkerij  Jonkheer, info@drukkerijjonkheer.nl

We zitten financieel in vreemd water. 
De afgelopen maanden zijn vele 
grote activiteiten en dus uitgaven 
niet doorgegaan. Daardoor is ons 
banksaldo fors aangegroeid en is 
hier rekening mee gehouden bij het 
opstellen van de begroting voor 2021 
https://pobd.nl/portfolio/financien/. 

Financiën
We hebben het huidige verwachte 
overschot 2020 ingezet voor intensieve 
campagnes en hopen daarmee een 
betere bijdrage te kunnen leveren aan 
een verder economisch herstel in het 
nieuwe jaar. 
De werkgroepen hebben elk hun eigen 
deelbegroting en deelpenningmeester: 

Koplopers- Jasper van Roosmalen en 
Openbare Ruimte-Koen Holstein.
Voor de overige werkgroepen moet 
nog een deelpenningmeester worden 
aangesteld. Specifieke vragen moeten 
bij hen worden ingediend. De POBD-
penningmeester Bert Braanker is 
beschikbaar voor algemene vragen. 

De introductie van Chainels verloopt 
succesvol. Mede door inzet van een 
community coach is inmiddels ruim 
50% van de bedrijven en 60% van 
de gebruikers actief op dit medium. 
Voor Chainels-begrippen is dat een 
ongekend succes. Chainels biedt onze 
vereniging vele voordelen als het 
gebruik echt goed is ingedaald. We 
hebben onze eerste enquêtes al achter 
de rug, het ledenarchief wordt door 
jouzelf beheerd (fouten en wijzigingen 
kan je zelf corrigeren) en alle relevante 
activiteiten worden op één plaats 
gepresenteerd.

We experimenteren volop om zo 
nog meer gebruikerswaarde met 
onze leden te kunnen delen. Bij onze 
werkzaamheden lopen we nog wel 
eens tegen verbeterpunten aan, waar 
de leverancier snel op reageert. 

Heeft u nog verbetertips, geef deze 
dan door via de helpfunctie in de 
applicatie. 

Chainels is nu al niet meer weg te 
denken uit onze community.

Chainels

         
Als je vindt dat je teveel mailtjes krijgt 
via Chainels, dan kan je de aanvoer 
beperken door de niet gewenste 
kanalen “uit te zetten”. Dat doe je 
door naar het betreffende plaatje te 
gaan en de achtergrondinformatie 
van dit kanaal op te vragen. Default 
instelling voor elk kanaal is “Volgend” 
(zie tekstblokje rechts onderaan). Dat 
tekstblokje kan je deactiveren, door 
er op te klikken. Het blokje kleurt 
rood en de tekst verandert in “Volgen”. 
Daarmee kan je dit kanaal later weer 
activeren.

De POBD adviseert de volgende openingstijden (onder voorbehoud i.v.m. maatregelen corona):

Bijzondere openingstijden decembermaand 

Eerder hebben we via dit kanaal 
gemeld dat het huidige systeem 
om bezoekers aan de binnenstad te 
tellen, dit jaar op zwart gaat. We zijn 
inmiddels druk bezig met een nieuwe 
leverancier die (hoe is het mogelijk) 

een nog beter systeem op de markt 
beschikbaar heeft. Er wordt al sinds 
enkele jaren in Dordrecht gemeten in 
opdracht van een landelijke keten. 
De rapportages die daaruit 
beschikbaar zijn gesteld, geven ons 

hoop op een vlotte implementatie en 
acceptatie. De gemeente Dordrecht 
is onze partner bij deze aanschaf en 
ook daar is men enthousiast over 
de mogelijkheden van dit nieuwe 
systeem. Eind dit jaar moet de knop 
op “aan” gezet kunnen worden. Vanaf 
dat moment zullen we historische 
informatie op kunnen gaan bouwen, 
waarmee we de effecten van acties 
door de jaren heen kunnen monitoren. 
Hopelijk blijft een deel van de 
informatie uit het oude systeem 
daarvoor ook beschikbaar. Dat wordt 
wel een uitdaging.

Op bijgevoegde afbeelding staan de 
locaties van de huidige telpunten in de 
binnenstad van Dordrecht vermeld. 
Moet er volgens u nog een telpunt aan 
toegevoegd of verwijderd worden. 
Laat het ons weten via het secretariaat 
secretariaat@pobd.nl

Passantentelling

Oproep Vrijwilliger Stickers KVO
Het is niet gelukt om de beloofde 
sticker, de derde ster van Keurmerk 
Veilig Ondernemen, aan u te 
overhandigen bij de vorige nieuwsbrief. 
De sticker maakt duidelijk aan onze 
bezoekers dat shoppen in onze 
binnenstad een veilig uitstapje is. 

Indien u deze sticker alsnog wilt 
ontvangen kunt u hem aanvragen via 
het secretariaat van de werkgroep 
KVO, via e-mail 
reaj.de.vries@dordrecht.nl

De POBD is partner in het nieuw 
opgerichte Bureau Binnenstad.
Hierin zitten diverse grote Dordtse 
spelers (gemeente, vastgoed, politiek, 
Dordrecht Marketing).
Dit Bureau Binnenstad werkt met 
veel verantwoordelijk aan diverse 
probleemgebieden. Hieronder valt 
ook het leegstand-probleem.
Speciaal voor dit probleem is er een 
werkgroep opgericht die het Bureau 
Binnenstad moet gaan adviseren.
Daarin is ruimte voor drie 
ondernemers uit de binnenstad. 

Mocht dit probleem jou ook 
interesseren en wil je invloed 
uitoefenen op de uit te brengen 
adviezen, meld je dan aan vóór 
19 oktober bij ons secretariaat.

Locaties telpunten Dordrecht binnenstad - heden 

 

Winterterrassen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten horeca-
ondernemers de gelegenheid te 
geven om in elk geval tot 1 april 
2021 een verlenging van de tijdelijke 
terrasvergunningen aan te vragen. 
Als u een vergunning heeft voor een 
regulier terras, dan mag deze het hele 
jaar door blijven staan. U hoeft voor 
uw reguliere terras dus geen aparte 
vergunning voor de winterperiode aan 
te vragen.

Heeft u een tijdelijke uitbreiding van 
uw terras tot 1 november, dan kunt 
u deze opnieuw aanvragen voor de 
periode van 1 november tot 1 april. 
Het aanvraagformulier voor de 
tijdelijke terrassen en de regels die 
gelden, kunt u vinden op de website 
van Dordt Onderneemt.  De informatie 
op deze website wordt regelmatig 
geactualiseerd, dus houd de website 
goed in de gaten.

Sinterklaas
Donderdag 3 december open tot 21:00 uur

Vrijdag 4 december open tot 19:00 uur
Zaterdag 5 december open tot 17:00 uur 

Donderdag 17 december open tot 21:00 uur 
Vrijdag 18 december open tot 19:00 uur

Zaterdag 19 december open tot 19:00 uur

Kerst
Dinsdag 22 december open tot 21:00 uur

Woensdag 23 december open tot 21:00 uur
Donderdag 24 december open tot 17:00 uur

Oudejaarsdag
Donderdag 31 december open tot 17:00 uur 

?

TIP 1

https://www.chainels.com/111581349401657627


Werkgroep Openbare Ruimte

“Een hele positieve club die er écht 
voor gaat!”, aldus Els. De werkgroep 
Openbare Ruimte is van start. 
“Want alleen door samen te werken 
en door je in te zetten verbetert de 
sfeer en uitstraling van de binnenstad”, 
vult Koen haar aan. Prioriteiten liggen 
bij sfeerverlichting en aanlichten van 
panden en beelden, vergroenen en 
verduurzamen en bewegwijzering. 
De eerste concrete plannen zijn 
gepresenteerd tijdens de algemene 
ledenvergadering. Deze club gaat 
voor zichtbaar resultaat!  
Mark Habets vertegenwoordigt deze 
werkgroep, als voorzitter Openbare 
Ruimte, binnen het bestuur.

Even voorstellen  

Algemene Ledenvergadering 
Na een teleurstellende annulering 
van de eerste ledenvergadering in 
2020, vierden we op 23 september 
het succes van een bijna uitverkocht 
huis in the Movies. Gastheer Geert 
ter Steeg verraste ons voor aanvang 
met heerlijke broodjes en een 
warme kroket, waarna we naar de 
grote zaal togen. Gezeten in luxe 
fauteuils kwamen diverse relevante 
onderwerpen aan bod, waaronder het 
nieuwe Huishoudelijke Reglement en 
natuurlijk de begroting voor 2021. 
Met dank aan enkele kritische 

toehoorders, waaronder wethouder 
Piet Sleeking, is er een aanpassing 
gepleegd om komend jaar nog 
slagvaardiger aan onze promotie te 
gaan werken.
De KOL-uitleg (hoe vullen we leegstand 
op met jonge, enthousiaste en creatieve 
ondernemers), werd goed ontvangen 
en zelfs aangevuld met een voorstel 
van Roelie Bartels. Beide voorstellen 
worden meegenomen naar de 
werkgroep van Bureau Binnenstad 
die zich bezig gaat houden met 
het voorstel herinrichting van het 

kernwinkelgebied.
Na de presentatie van Chainels 
was het de bedoeling om alle 
gepresenteerde voorstellen met de 
digitale ondersteuning van deze tool 
in stemming te brengen. Helaas bleek 
dat slechts de helft van de aanwezigen 
de applicatie had gedownload op hun 
telefoon. Daarmee werden we weer 
terug geworpen naar de oertijd van 
de rode en groene stembriefjes. Een 
gemiste kans. Gelukkig werden alle 
voorstellen aangenomen, inclusief de 
aanpassing van de begroting 2021.

vlnr: Daantje, Penny, Koen, Els, Mark en Marloes

Pakjesboot XXL
Via Chainels bent u al geïnformeerd 
over de bijzondere actie die de POBD 
samen met de Stichting Intocht 
Sinterklaas heeft opgezet om in 
Coronatijd toch maximaal aandacht 
te besteden aan de komst van de 
Goedheiligman. 

Op 14 november meert de 
Sinterklaasboot XXL aan in Dordrecht 
bij de Grote Kerk. Deze pakjesboot is 
feestelijk aangekleed en er worden dat 
weekend rondleidingen gegeven. Dat 
doen we volgens de RIVM-richtlijnen, 

met een tijdsslot per ingeschreven 
gezin. Gezinnen kunnen zich 
hiervoor aanmelden met een speciale 
boardingpas. Deze boardingpas is 
te verkrijgen met een voucher, die 
wordt uitgedeeld door deelnemende 
ondernemers in de binnenstad. 

Wilt u ook meedoen als afhaalpunt? 
Reageer dan vóór 18 oktober 12:00 
uur via de enquête in het betreffende 
bericht op Chainels. De POBD draagt 
dan zorg voor de tijdige distributie met 
een redelijke verdeling.

Kerstmaand 2020
De Kerstmarkt Dordrecht kan dit 
jaar vanwege de coronamaatregelen 
niet (in de reguliere vorm) doorgaan. 
Sinds dit besluit is het hinken op 
twee gedachten:  We willen niet te 
veel mensen trekken in verband met 
corona, maar de activiteiten en acties 
dienen wel te zorgen voor extra bezoek 
en spin-off voor de ondernemers. 
De afgelopen periode zijn er meerdere 
gesprekken gevoerd tussen het bestuur 
van de POBD (en de werkgroep 
koplopers) en Dordrecht Marketing. 
Vanuit de POBD en Dordrecht 
Marketing is de wens uitgesproken om 
een sterke basis te creëren. 

Het moet geen Kerstmarkt light 
worden maar een nieuw evenement 
dat duurt van 6 december t/m 3 
januari. Vanwege Corona richten we 
ons ook niet op een landelijk publiek. 
De focus ligt op herhalingsbezoek en 
regiobewoners.
Het concept wordt: Dordrecht is dé 
“cadeaustad” van de regio. Anders 
dan bij andere evenementen zit de 
aantrekkingskracht met name in 
beleving en minder in programmering. 
Het concept heeft als grootste 
voordeel dat bij eventuele 
aanscherping van Covid-19 
maatregelen, we een dusdanige 

sterke basis hebben dat de 
aantrekkingskracht voor bezoekers 
gewaarborgd is.
De komende periode wordt verder 
gewerkt aan de inhoudelijk invulling 
waarbij onderstaande pijlers voorop 
staan:
• Extra sfeerbeleving middels   
 aankleding straten en de omgeving;
• Extra serviceverlening aan   
 bezoekers;
• Spreiding van bezoekers in de tijd  
 en gebied;
Op deze manier ontvangen we 
bezoekers in een sfeervolle omgeving 
én op een veilige manier.

Samen maken we de binnenstad fantastisch! 
De POBD bestaat uit een betrokken 
bestuur en een viertal werkgroepen 
om de opgaven in de binnenstad 
gezamenlijk aan te pakken. Alleen 
door samen te werken en de taken 
te verdelen, is het haalbaar om naast 
het ondernemerschap een bijdrage te 
leveren aan de binnenstad. 

De Koplopersgroep en Werkgroep 
Openbare Ruimte zijn voortvarend 
aan de slag. De groep Straathoofden 
en Evenementen zoekt nog naar 
een vervolgstap en versterking. 
De groepen krijgen ondersteuning 
voor een vliegende start door Ik 
Onderneem! en BRO. 

Heb je je al aangemeld? Samen maken 
we de binnenstad fantastisch! Doe 
je mee? Er wordt zo spoedig mogelijk 
een datum geprikt. Regel dit gelijk 
en meld je aan via het secretariaat 
secretariaat@pobd.nl

Sfeerverlichting
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld 
zal de binnenstad ook dit jaar weer 
sfeervol verlicht zijn in de laatste 
maanden van het jaar. In de periode van 
half november (aankomst Sinterklaas) 
tot half januari is de gehele binnenstad 
weer gezellig en in eenzelfde sfeer 
verlicht. De POBD heeft met zowel de 
gemeente Dordrecht als de leverancier 
van de feestverlichting een nieuw 
contract afgesloten, waarmee de 
feestelijke verlichting de komende 3 
jaar is gewaarborgd. 

De binnenstad zal wederom dezelfde 
gezellige uitstraling krijgen als 
voorgaande jaren. Het zal echter nog 
grootster worden met o.a. uitbreiding 
van enkele straten zoals Korte 

Breestraat, Blindeliedengasthuissteeg 
en de Nieuwstraat. Maar ook zullen er 
extra bomen verlicht worden. 

Tevens zullen we in samenwerking 
met Dordrecht Marketing en de 
gemeente extra spectaculaire 
sfeerverlichtingselementen en 
eyecatchers gaan plaatsen om in de 
feestmaand, ondanks het afgelasten 
van de nodige evenementen, 
toch een bijzondere en speciale 
cadeaumaandsfeer te creëren.  

Eén ding is zeker. 
De Dordtse binnenstad zal dit jaar nog 
uitnodigender en sfeervoller verlicht 
zijn dan andere jaren!

Sfeerimpressie
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opdracht van een landelijke keten. 
De rapportages die daaruit 
beschikbaar zijn gesteld, geven ons 

hoop op een vlotte implementatie en 
acceptatie. De gemeente Dordrecht 
is onze partner bij deze aanschaf en 
ook daar is men enthousiast over 
de mogelijkheden van dit nieuwe 
systeem. Eind dit jaar moet de knop 
op “aan” gezet kunnen worden. Vanaf 
dat moment zullen we historische 
informatie op kunnen gaan bouwen, 
waarmee we de effecten van acties 
door de jaren heen kunnen monitoren. 
Hopelijk blijft een deel van de 
informatie uit het oude systeem 
daarvoor ook beschikbaar. Dat wordt 
wel een uitdaging.

Op bijgevoegde afbeelding staan de 
locaties van de huidige telpunten in de 
binnenstad van Dordrecht vermeld. 
Moet er volgens u nog een telpunt aan 
toegevoegd of verwijderd worden. 
Laat het ons weten via het secretariaat 
secretariaat@pobd.nl

Passantentelling

Oproep Vrijwilliger Stickers KVO
Het is niet gelukt om de beloofde 
sticker, de derde ster van Keurmerk 
Veilig Ondernemen, aan u te 
overhandigen bij de vorige nieuwsbrief. 
De sticker maakt duidelijk aan onze 
bezoekers dat shoppen in onze 
binnenstad een veilig uitstapje is. 

Indien u deze sticker alsnog wilt 
ontvangen kunt u hem aanvragen via 
het secretariaat van de werkgroep 
KVO, via e-mail 
reaj.de.vries@dordrecht.nl

De POBD is partner in het nieuw 
opgerichte Bureau Binnenstad.
Hierin zitten diverse grote Dordtse 
spelers (gemeente, vastgoed, politiek, 
Dordrecht Marketing).
Dit Bureau Binnenstad werkt met 
veel verantwoordelijk aan diverse 
probleemgebieden. Hieronder valt 
ook het leegstand-probleem.
Speciaal voor dit probleem is er een 
werkgroep opgericht die het Bureau 
Binnenstad moet gaan adviseren.
Daarin is ruimte voor drie 
ondernemers uit de binnenstad. 

Mocht dit probleem jou ook 
interesseren en wil je invloed 
uitoefenen op de uit te brengen 
adviezen, meld je dan aan vóór 
19 oktober bij ons secretariaat.

Locaties telpunten Dordrecht binnenstad - heden 

 

Winterterrassen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten horeca-
ondernemers de gelegenheid te 
geven om in elk geval tot 1 april 
2021 een verlenging van de tijdelijke 
terrasvergunningen aan te vragen. 
Als u een vergunning heeft voor een 
regulier terras, dan mag deze het hele 
jaar door blijven staan. U hoeft voor 
uw reguliere terras dus geen aparte 
vergunning voor de winterperiode aan 
te vragen.

Heeft u een tijdelijke uitbreiding van 
uw terras tot 1 november, dan kunt 
u deze opnieuw aanvragen voor de 
periode van 1 november tot 1 april. 
Het aanvraagformulier voor de 
tijdelijke terrassen en de regels die 
gelden, kunt u vinden op de website 
van Dordt Onderneemt.  De informatie 
op deze website wordt regelmatig 
geactualiseerd, dus houd de website 
goed in de gaten.

Sinterklaas
Donderdag 3 december open tot 21:00 uur

Vrijdag 4 december open tot 19:00 uur
Zaterdag 5 december open tot 17:00 uur 

Donderdag 17 december open tot 21:00 uur 
Vrijdag 18 december open tot 19:00 uur

Zaterdag 19 december open tot 19:00 uur

Kerst
Dinsdag 22 december open tot 21:00 uur

Woensdag 23 december open tot 21:00 uur
Donderdag 24 december open tot 17:00 uur

Oudejaarsdag
Donderdag 31 december open tot 17:00 uur 
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