Nieuwsbrief
voor en door ondernemers
Deze nieuwsbrief komt voor mij op een
bijzonder moment. De laatste editie,
omdat we sneller en actueler informatie
met jullie kunnen delen via Chainels en
waarop gereageerd kan worden door
de leden. Deze interactie zal steeds
belangrijker worden, input vanuit de
leden doet er namelijk toe!
Een ander bijzonder moment is dat ik
voor de laatste keer het voorwoord mag
schrijven in deze nieuwsbrief.

Bij mijn (her-)benoeming 1 jaar geleden
heb ik aangegeven nog 2 jaar als
voorzitter actief te willen blijven binnen
deze mooie club. Rest mij nog 1 jaar om,
samen met jullie, verder te bouwen aan
de POBD.
Met de aanstelling van de Kwartiermaker
ervaren wij als bestuur, ik als voorzitter
in het bijzonder, al veel minder werkdruk.
Ondanks Corona heeft onze Kwartiermaker al veel zaken in beweging gezet

en is er veel werk voorbereid voor
aankomend jaar.
Ik hoop op een grote opkomst bij de
Algemene Ledenvergadering op 23
maart aanstaande. Een uitgelezen
moment om samen te proosten en
vooruit te kijken!
Veel leesplezier gewenst. Ik ben er in
ieder geval weer trots op!
Arien van Pelt,
Voorzitter POBD
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Woord van de voorzitter

Algemene Ledenvergadering POBD
Woensdagavond 23 maart
zal de halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering weer
plaatsvinden. Deze keer volledig
live en op een schitterende locatie
waarvan wij de primeur hebben!
Wij mogen als eerste partij gebruik
maken van de Kunstkerk aan de
Museumstraat.
Deze avond gaan we een iets
andere invulling geven dan
gebruikelijk. Uiteraard nemen
we jullie mee in de plannen
voor de (nabije) toekomst en

zullen er op sommige onderwerpen
besluiten worden genomen, zodat
we gezamenlijk onze koers bepalen.
Maar daarnaast zullen we deze avond
vooral gebruiken voor verbinding en
gezelligheid. En hoe kan dat beter
dan met een leuke borrel op deze
inspirerende locatie, midden in onze
mooie binnenstad!

Wanneer: woensdag 23 maart 2022
Hoe laat: 18.30 – 22.00 uur (inloop 		
met broodjes en soep v.a. 		
17.45 uur)
Waar:
Kunstkerk, Museumstraat 		
65, 3311 XP Dordrecht

Deze avond is voor alle POBD leden
gratis toegankelijk en wij hopen die
avond met zoveel mogelijk collegaondernemers te kunnen proosten, dus
meld je aan via https://www.chainels.
com/111581349401657627/journal

Bestuur uitgebreid met Andrea Klingler
Ik was al even in functie als voorzitter
van de Werkgroep Evenementen, maar
sinds december 2021 is het officieel. En
daarmee ben ik ook lid geworden van
het bestuur van de POBD.
Hoog tijd om mezelf even in vogelvlucht
voor te stellen. Ik ben een enthousiaste

ondernemer op de Voorstraat West en
Eigenaar van Hip! Weddingdesign en de
Dordrecht City App. Gróót liefhebber
van onze mooie stad. Ik ben dan ook
vaak te spotten met camera en hond op
vroege rondjes langs de haven.
Ik heb marketing en communicatie
gestudeerd en ben jarenlang
werkzaam geweest als journalist,
hoofd communicatie & marketing en
adviseur op het gebied van branding.
In die positie heb ik ook veel leuke
evenementen georganiseerd.
Ik hou van films, exposities en
evenementen bezoeken, city trips
maken, ontwerpen, fotograferen,
schrijven, uit eten gaan en neerstrijken

op gezellige terrasjes. Maar het liefst
hou ik van mensen enthousiasmeren
voor onze mooie stad, de leuke
winkels, de toffe restaurants en de
ondernemers erachter.
Ik zet me graag in voor ondernemers
dus ik heb ontzettend veel zin om dat
binnen de POBD te kunnen doen.
En als je dan ook nog mag helpen om
leuke evenementen te organiseren…
superleuk!
Heb je zelf ook leuke ideeën voor een
evenement of wil je ons helpen bij
het organiseren ervan? Laat het ons
weten via secretariaat@pobd.nl. We
gaan er een mooi jaar van maken!

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

Chainels
Wil jij van alle actualiteiten op de hoogte blijven?
Zoals aangegeven door de voorzitter is
dit de allerlaatste nieuwsbrief in deze
verschijningsvorm. Als bestuur willen
wij uiteraard alle leden op de hoogte
houden van onze bezigheden en zaken
die voor jullie van belang kunnen zijn.
Om die reden werd deze nieuwsbrief
de afgelopen jaren elk kwartaal
uitgebracht. In eerste instantie ontving
iedere ondernemer een geprinte versie,
welke sinds vorig jaar is vervangen
door een digitale variant, verspreid
via Chainels. Het opmaken van deze
variant is arbeidsintensief, kostbaar en
last but not least, niet actueel.
Bij verschijning zijn sommige berichten
alweer gedateerd.

Vandaar dat wij ervoor kiezen
onze achterban volledig te gaan
informeren via ons mooie en
veelzijdige communicatiekanaal
Chainels.
Om op de hoogte te blijven van alles
wat er speelt in het kernwinkelgebied,
is het van belang dat Chainels met
enige regelmaat wordt gelezen.
Zo ontvang je informatie die voor
jou van belang kan zijn, kan je
aanhaken op evenementen die wij
organiseren, ontvang je uitnodigen
voor ondernemersbijeenkomsten met
collega’s en nog veel meer!

TIP 6

Ben jij al een enthousiast gebruiker
van Chainels, dan is dat super! Wees
een ambassadeur voor de POBD
en breng dit communicatiekanaal
bij je collega’s in de straat onder de
aandacht, zodat we met een steeds
grotere groep verbonden zijn!
Chainels is beschikbaar voor alle
POBD-leden.
Mocht jij je inloggegevens kwijt
zijn, niet weten hoe Chainels werkt
of heb je andere vragen? Mail naar
secretariaat@pobd.nl en wij helpen
je zodat ook jij niets hoeft te missen!

Voor Android

Voor iOs

Download de Chainels app ook
op je telefoon, zodat je altijd de
meest actuele informatie binnen
handbereik hebt.

Er komt een Dordt Pakt Uit Voorjaarseditie!
Zet zaterdag 16 april vast in je agenda!
Dan organiseren we de voorjaarseditie
van Dordrecht Pakt Uit. We willen
in dit paasweekend een feestelijke
boost geven aan het winkelen in de
binnenstad. Een vrolijke start van de
tijd waarin de zon weer schijnt, de
terrassen vol zitten en er weer fijn
geshopt kan worden.
De najaarseditie van Dordrecht Pakt Uit
was zeer geslaagd. Niet alleen qua extra
bezoekers, maar voor de ondernemers
die actief waren ook qua omzet. Omdat
er nog budget over was van de vorige
editie, hebben we besloten dit samen te
voegen met het budget dat we hadden
gereserveerd voor paasactiviteiten.
Hierdoor kunnen we meer uitpakken
en een Dordt Pakt Uit voorjaarseditie
organiseren!

Verrassen en nieuwe klanten trekken
Wij kleden de stad weer feestelijk
aan en zorgen voor entertainment en
publiciteit. Aan jou als ondernemer de
vraag om lekker uit te pakken en iets
leuks te doen voor voorbijgangers en
klanten. Een proeverij van je product,
een fotoshoot, een win-actie, mini
modeshow in of voor je winkel, een
barbier buiten: het kan allemaal. Kijk
hoe je mensen kan verrassen en hoe je
nieuwe klanten je winkel in trekt.
Meer omzet
In het najaar hebben we gezien dat
de winkels die uitpakten met leuke
activiteiten en acties dat direct
terugzagen in hun omzet. Dus het is
zeker de moeite waard!
Gezien de tijd en de nog geldende
maatregelen gaan we ook nu voor een
vergunningsvrij evenement.

Dat betekent entertainment zonder
vaste podia maar gezellig lopend door
de stad en activiteiten in je winkel of
binnen de meter voor je deur.
Je zaak in the picture
We hebben geen wereldgroot budget
maar met er met z’n allen kunnen we
er iets leuks en gezelligs van maken!
Kijk met de mensen in je straat en de
straathoofden hoe jullie je winkel of
restaurant op een leuke manier in the
picture kunnen zetten. Dan komen
mensen ook na Dordt Pakt Uit zeker bij
je terug!
Volg de updates via Chainels!
Namens de werkgroep Evenementen,
Andrea Klingler

Nog even terugkijken naar 2021
Wedstrijd Mooiste Kerstetalage
Dit jaar werd na lange tijd weer een
wedstrijd om de mooiste kerstetalage
gehouden. En met succes! Honderden
mensen brachten hun stem uit. En vele
duizenden genoten van de extra mooie
etalages tijdens het drukbezochte
Dwaalspoor.
Toen we de wedstrijd opzetten
wisten we nog niet of er opnieuw een
Lockdown aan zou komen. Maar de
kans was groot. Om toch in beeld te
blijven bij onze klanten is een mooie
etalage heel belangrijk. Ook tijdens de
Lockdown waren er veel mensen op
straat die zo toch nog konden genieten
van de kerstsfeer.

Winnaars
Ruim 20 winkels deden mee aan de
wedstrijd. Maar er waren veel meer
prachtige etalages te zien dus bij elkaar
leverde dat een gezellige sfeer op.
Honderden mensen brachten hun stem
uit via de site van de Dordtse December
Dagen. Daarnaast keek een creatieve
jury mee. De publieke stemmers kozen

Stoer Spul als winnaar, de jury koos
Bahlmann Mode als winnaar met
etaleur en Gemivaria als winnaar
zonder etaleur.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
We hopen dat volgend jaar nóg meer
winkels meedoen want samen maken
we de binnenstad extra sfeervol!

Blije kinderen én blije ouders bij de Sinterklaasactiviteiten
Het is alweer even geleden dat
Sinterklaas groen licht kreeg om een
groot MeeSwingFeest te organiseren
bij de Grote Kerk. In maar 5 weken tijd
kreeg de Stichting Intocht Sinterklaas
het voor elkaar om een geweldig
evenement op te zetten.

Kleine pietjes die door de stad
peddelen
Zoals elk jaar koppelt de POBD
hier een leuke letterspeurtocht en
een kleurwedstrijd aan. We vonden
het geweldig om te zien hoeveel
ondernemers mee wilden doen! Binnen
2 uur na ons bericht op Chainels waren
alle letters vergeven. Dat zorgde voor
een leuke route door de stad. Omdat
de punten iets verder van elkaar lagen
gingen veel gezinnen met de fiets op
pad en zo zag je zelfs op zondagochtend
al kleine pietjes door de stad peddelen.

Een kleurwedstrijd: vinden kinderen
dat nog leuk?
De kleurwedstrijd werd georganiseerd
met de winkels die cadeautjes of
lekkers voor de kinderen verkochten.
Zij zorgden ook voor een kleine prijs
voor de winnaars. En dan denk je, een
kleurwedstrijd, leeft dat nog in deze
tijd? En het antwoord is JA! De kinderen
vonden het geweldig. We kregen enorm
veel kleurplaten binnen, waar kinderen
duidelijk erg hun best op hadden
gedaan.
Prijsuitreiking
Op 4 december werden alle
prijswinnaars uitgenodigd voor een
kleine prijsuitreiking. We mochten
de hal van de VVV gebruiken en de
lieve medewerkers toverden heel veel
sinterklaasdecoratie tevoorschijn om
het gezellig aan te kleden. Sinterklaas
kon zelf niet in actie komen want zijn
vrouw had corona (Actueler wordt
het niet. En ja mensen, Sinterklaas is
getrouwd. Al blijft ze - in tegenstelling

tot Mevrouw Claus - graag uit de
belangstelling) maar er waren twee
superleuke pieten die er een geweldig
uurtje van maakten.
Elk jaar op pad
Het was prachtig om alle blije
kindersnoetjes te zien. En uit
gesprekken met de ouders kwam
naar voren dat ze het ontzettend leuk
vonden dat er een letterspeurtocht
en kleurwedstrijd voor de kinderen
georganiseerd werd door de
winkeliers. Veel gezinnen gaven aan
elk jaar mee te doen en vertelden dat
de kinderen er echt naar uit kijken.
Geweldig! Volgend jaar doen we het
dus zeker weer!

“Antwerpen-actie”
Het zal maar weinigen zijn ontgaan, de “Antwerpen-actie”.
Woensdagochtend 12 januari waren leden van het POBD-bestuur
al vroeg bezig om honderden straatnaambordjes in de binnenstad
te vervangen voor Antwerpen. Op dat moment moesten onze
ondernemers met lede ogen aanzien hoe de Lockdown tot
overvolle winkelstraten in Antwerpen leidde.
Het idee zat al een paar dagen in het hoofd van Kwartiermaker
Remco Gravendijk en hij wilde op deze manier, namens alle
Dordtse ondernemers, een signaal afgeven richting Den Haag.
Deze roep om aandacht voor de Lockdown en daarbij behorende
maatregelen heeft behoorlijk wat gehoor gekregen. Het
resulteerde voor Remco en POBD-voorzitter Arien van Pelt in
twee dagen van totale chaos. Telefoons stonden roodgloeiend,
interviews werden aaneengeregen en zij stonden opeens
cameraploegen uit België op de Visbrug te woord.

Het belangrijkste wat deze actie teweeg heeft gebracht waren
de reacties van ondernemers. Remco: “Ik kreeg berichten dat,
ondanks dat het natuurlijk geen euro meer omzet opleverde,
het sinds lange tijd wel weer tot een glimlach en strijdlust had
geleid. Gelukkig werd dit positieve moment versterkt door de
daaropvolgende versoepelingen voor een groot gedeelte van de
Retail”.
Reactie van de zuiderburen
Toen de Lockdown werd opgeheven, en we in Nederland
weer klanten mochten ontvangen, kwam er een leuke
tegenactie vanuit België. De Antwerpse ondernemers wilden
de Nederlanders bedanken voor de massale toestroom aan
het einde van vorig jaar. Om die reden werden op de Grote
Markt in Antwerpen kleine blauwe stadsborden geplaatst met
het opschrift “Dordrecht”. Zo wilden de Antwerpse collega’s
ons symbolisch ook een hart onder de riem steken en Belgen
adviseren om eens in Dordrecht te gaan kijken nu het weer kan.

Interview Edith Mol
Voor deze laatste editie hebben wij aan
een enthousiaste onderneemster in
Dordrecht de volgende vragen mogen
stellen:
Waarom heb je voor ondernemen in
Dordrecht gekozen?
Het liefst wilde ik een winkel beginnen
in een stad met mooie historische
panden. In eerste instantie ben ik in
Delft gaan kijken. Dordrecht zat niet
in mijn vizier terwijl ik het al jaren ken
vanuit mijn kantoorbaan. Dus na wat
gesprekken hier en daar werden mijn
ogen geopend en mij gevraagd waarom
ga je niet in Dordrecht starten? En zo is
het balletje gaan rollen.

Edith Mol - eigenaresse De Woonmol
aan de Voorstraat 440

Wat is jouw binding met de binnenstad
van Dordrecht?
Niet per se een binding, maar wel een
voorliefde voor de geweldige mooie en
leuke kleine winkels, prachtige panden
en het water.

Wat is jouw corebusiness?
Verkoop van zo goed als nieuw en
nieuwe woonaccessoires. Daarnaast
knap ik graag kastjes en tafeltjes op in
opdracht.
Wat is jouw aantrekkingskracht voor het
winkelend publiek?
Mijn sfeervolle winkel met een
persoonlijke uitstraling.
Hoelang ben je al ondernemer?
Ik ben gestart op 1 juli 2021.
Wat vind je belangrijk aan de POBD en
wat levert dit op?
De POBD zorgt voor verbinding tussen
ondernemers, maar ook met gemeente
en andere externe partijen.

Vergroot je digitale kansen en doe mee met de workshops!
Door de coronacrisis heeft online
verkopen een enorme vlucht genomen.
En dat zal in de toekomst zeker zo
blijven. Wil jij de digitale kansen van je
winkel of restaurant vergroten?
Dat kan! Speciaal voor POBDondernemers hebben we een mooi
programma opgezet. Hierdoor kan
jij waardevolle workshops volgen op
het gebied van digitaal ondernemen.
Deze workshops worden gefinancierd
vanuit de overheid en zijn dus geheel
gratis!
De POBD en het DaVinci College
werken samen om het programma in
te vullen. Inmiddels zijn twee groepen
POBD-leden vol enthousiasme gestart.

Op maandag 7 maart start een derde
groep, hier is nog ruimte voor extra
deelnemers. Doe ook mee en vergroot
je digitale kansen!
Wat komt er kijken bij een goede digitale
strategie? Hoe kom je hoger in google?
Hoe zet je je social media zo in, dat
het minder tijd kost en meer resultaat
oplevert? Hoe kun je een bericht op
meerdere manieren gebruiken?
Deze en andere onderwerpen komen
aan de orde in de workshops. In de
eerste “strategieworkshop” leer je waar
je op moet letten bij een goede digitale
strategie. Daarna kun je kiezen uit
een reeks van workshops die voor jou
interessant zijn.

Meld je z.s.m. aan voor deze laatste
groep! Dat kan heel eenvoudig via
deze link https://www.chainels.
com/141645351952474847 .
De workshops worden gegeven bij het
Drechtsteden Ondernemerscentrum op
het Leerpark Dordrecht.
De “strategieworkshop” van de derde
groep vindt plaats op 7 maart van 9.00
tot 11.00 uur, Leerparkpromenade 110.
De vervolgworkshops vinden plaats in
de week van 14 en 21 maart.
Mocht je vragen hebben of extra
informatie willen, neem dan contact op
via kwartiermaker@pobd.nl

Fixi melding schade of overlast
Gat in de weg, zwerfvuil, losse tegels,
lantaarnpaal kapot, hondenpoep,
geluidsoverlast, ongewenste
verkeerssituatie of groen- en
snoeiklachten? Laat het weten via de
Fixi-app!

Zodra de gemeente met je melding
aan de slag gaat, kan je via Fixi altijd
de status inzien. Ook kan de gemeente
je via Fixi bereiken voor vragen. Heb
je zelf vragen of opmerkingen over de
afhandeling van je melding? Stel deze
dan via je melding in Fixi.

De POBD ontvangt regelmatig
berichten bij schade of overlast. Deze
worden uiteraard altijd doorgezet, maar
wist je dat een melding via Fixi direct bij
de juiste afdeling terechtkomt.

Schade of overlast
Schade of overlast kan je melden in
Fixi. Ook kan je een melding doen
met de Fixi-app. Op die manier kan je
meldingen volgen en ontvang je updates
over jouw eigen melding(-en).
Download de Fixi-app in de Appstore en
Google Playstore:
Downloaden voor Apple
Downloaden voor Android

Overal eenvoudig meldingen maken
Een melding openbare ruimte is
met het Fixi-platform zo gemaakt.
Als ondernemer word je vervolgens
direct op de hoogte gehouden van de
afhandeling.

Dordt Schoon actie
Van 19 tot en met 25 maart is het
weer Dordt Schoon. Tijdens deze
actieweek gaan Dordtenaren met
een afvalgrijper de straat op om de
stad een stukje schoner te maken.
Rondslingerend vuil is namelijk
ook in Dordrecht nog steeds een
probleem. Gelukkig zetten steeds
meer Dordtenaren zich de laatste
jaren in voor een schone stad.

Help jij als ondernemer ook een handje mee tijdens Dordt Schoon?
Zie voor meer informatie https://www.weizigt.nl/dordt/inwoners/actueel/
nieuws/samen-de-handen-uit-de-mouwen-tijdens-dordt-schoon

