
Nieuwsbrief
voor en door ondernemers
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er ligt voor jullie alweer een nieuwe 
nieuwsbrief klaar, de laatste editie 
van 2019. 
We zijn met de PObD volop in 
beweging. In alle gebieden zijn nu 
werkgroepen actief en we hebben 
daar met elkaar over gesproken 
tijdens de ledenvergadering en de 
voorstellen voor de PObD nieuwe stijl 
gelanceerd, PObD 2.0. Daarover meer 
in deze nieuwsbrief.
Naast de opbouw is er ook afscheid. 
ruud Stellaard heeft geen winkel 
meer op het Achterom en moest 

daarom ook zijn bestuursfunctie 
neerleggen binnen het bestuur van 
de PObD. ruud heeft ons altijd met 
veel creativiteit en ideeën versterkt. 
Gelukkig is ruud niet helemaal uit het 
zicht, want naast de winkel is ruud 
nu ook begonnen als organisator van 
evenementen en in die vorm heeft 
hij zich weer bezig gehouden met 
Dordt Fit. Zijn rol heeft een andere 
invulling gekregen en wij zullen de 
ontwikkelingen met de evenementen 
natuurlijk goed blijven monitoren. 

Woord van de voorzitter
Daarnaast zijn er 2 nieuwe 
gezichten aan de bestuurstafel, 
remco Gravendijk en Dennis van 
buuren. Zij vertegenwoordigen 
hun werkgroepen en behartigen de 
belangen. 

Arien van Pelt 
Voorzitter POBD

ben je nog geen lid? meld je gelijk 
aan via de website van de PObD, 
www.pobd.nl/lid-worden. 

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

Bijzondere openingstijden december

Op basis van de uitslagen van de recent uitgevoerde enquête 
adviseert de PObD de volgende openingstijden: 

Sinterklaas 
Woensdag 4 december - tot 21:00 uur
Donderdag 5 december - tot 17.00 uur

Kerstmarkt
Volledige aansluiting bij de reguliere 

openingstijden van de Kerstmarkt
Vrijdag 13 december - tot 21:00 uur

Zaterdag 14 december - tot 21:00 uur
Zondag 15 december -  11:00 uur tot 18.00 uur

Kerstmis
Maandag 23 december - tot 21:00 uur
Dinsdag 24 december - tot 17.00 uur

Extra koopzondagen
22 en 29 december - 11.00 uur tot 18.00 uur

De afgelopen jaren zorgde de 
Promotie Ondernemers binnenstad 
(PObD), in samenwerking met 
gemeente Dordrecht, voor een 
sfeervol verlichte binnenstad in de 
laatste maanden van het jaar. In 
de periode half november (intocht 
Sinterklaas) tot half januari is de 
gehele binnenstad ook dit jaar weer 
gezellig en in eenzelfde sfeer verlicht. 
De PObD neemt de 
verantwoordelijkheid en coördinatie 
voor haar rekening. Dit houdt in 
dat de PObD zorgt voor aanschaf, 
montage, demontage en het 
onderhoud van de verlichting. Dit 
doen zij voor de gehele binnenstad. 
De gemeente is verantwoordelijk 

voor de infrastructuur die nodig is 
om de sfeerverlichting te kunnen 
ophangen. Denk hierbij aan masten, 
bekabeling en aansluitpunten. 
Guirlandes en lichtbollen. 
De binnenstad zal weer dezelfde 
gezellige uitstraling krijgen als 
voorgaande jaren, met ongeveer 
dezelfde verlichting. er worden grote 
lichtgevende bollen gehangen aan 
verlichte guirlandes die van gevel 
tot gevel zijn gespannen. Afhankelijk 
van de breedte van de straat komen 
er 1 of meerdere bollen. Daarnaast 
worden bomen, lantaarnpalen 
en luifels van het Statenplein en 
Sarisgang extra verlicht. Ook de 
masten van de bruggen richting de 

Sfeerverlichting binnenstad tijdens feestmaanden
binnenstad krijgen sfeerverlichting. 
De gebouwen aan het Achterom, 
Drievriendenhof en Statenplein 
worden in dezelfde stijl versierd. 
Al met al dus de binnenstad opnieuw 
uitnodigend en sfeervol verlicht.

De komende jaren worden er 10.000 
woningen toegevoegd aan onze stad 
en worden duizenden nieuwe banen 
gecreëerd. Nieuwe woningen en 
meer banen geven ook meer verkeer 
in de stad. Om ervoor te zorgen dat 
het centrum bereikbaar blijft, dat 
je je auto kwijt kunt, dat de fiets 
en het Ov volop benut worden en 
dat je prettig in de (binnen)stad 
kunt verblijven, is het echt nodig 
dat de verkeersstructuur van de 
Spuiboulevard en de omgeving 
Stationsweg, Johan de Wittsingel, 
burgemeester de raadtsingel, wordt 
aangepast. De huidige structuur is 
hier niet meer op berekend.
rekening houdend met zoveel 
mogelijk wensen van ondernemers, 
bewoners en bezoekers wordt er 
daarom een nieuw verkeersplan 

Presentatie hoofdlijnen nieuw 
verkeersplan Spuiboulevard en 

omgeving
voor het centrum gemaakt. De grote 
lijnen staan nu. Graag presenteren 
wij deze aan u, zodat we met uw 
opmerkingen het plan op hoofdlijnen 
verder kunnen afmaken en ter 
besluitvorming aan college en raad 
kunnen voorleggen.
U bent daarvoor van harte 
uitgenodigd op 
woensdag 16 oktober 
op het Stadskantoor aan de 
Spuiboulevard 300 in vergaderkamer 
1. van 18.00 uur tot 20.00 uur nemen 
wij u, onder het genot van een 
broodje, mee in de gedachte achter 
het nieuwe verkeersplan.
Iedereen is welkom. 

Wilt u zich wel vooraf aanmelden bij 
i.stuurman@dordrecht.nl. Dan 
houden we rekening met uw komst.

Even voorstellen
Werkgroep 4

Remco Gravendijk
Ik ben sinds een jaar de 
filiaalmanager van Jac Hensen aan de 
visstraat. Omdat ik naast het runnen 
van een winkel samenwerking in de 
straat erg belangrijk, maar bovenal 
leuk vind, ben ik betrokken geraakt 
bij het koplopers traject. Door dit 
traject ben ik in aanraking gekomen 
met de PObD en heb ik inzicht 
gekregen in de vele initiatieven 
die bijdragen aan een leukere 
binnenstad. Op dit moment mag ik 
mij de voorzitter noemen van zowel 
de eerder genoemde koplopers en 
sinds afgelopen maand van WG4. 
Ik hoop in deze rollen een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan het 
steeds leuker wordende centrum van 
Dordrecht.

Ties Roodfeld
Sinds 2013 ben ik eigenaar van 
Alexander Roodfeld Herenmode. Ik 
zet mij graag in voor een gezellige 
binnenstad en werk graag samen met 
andere ondernemers in de stad. 

Michael Boon
Ik ben optometrist en eigenaar van 
brilmode rob boon. Ik heb het bedrijf 
overgenomen van mijn vader, in 
totaal hebben wij 12 winkels. Wij 
verkopen brillen, contactlenzen en 
leveren oogzorg in de breedste zin 
van het woord.

Michel Ardon
Ik ben werkzaam bij Juwelier 
Avenue. met 2 winkels in het 
centrum van Dordrecht zijn wij goed 
vertegenwoordigd met sieraden, 
horloges en trouwringen. Ik ben lid 

van de PObD en maak onderdeel uit 
van de groep koplopers omdat we 
samen veel sterker staan en meer 
kunnen bereiken.

Kris Kok
Al 12 jaar ben ik met veel plezier 
eigenaar van de bram Ladage. 
Ondernemen doe je met veel 
aandacht voor je product, gasten 
maar ook je omgeving. Daarom ben ik 
graag betrokken bij de PObD, samen 
kunnen we nog meer bereiken.

Amber van Dijl
Ik ben werkzaam bij vila aan de 
Sarisgang en maak deel uit van WG4.

Vera Mennen
Ik ben werkzaam bij restaurant De 
crimp aan de visstraat en maak deel 
uit van WG4.

v.l.n.r. Michael, Remco, Ties, Kris, Amber, 
Michel, Vera

De begroting voor 2020 is eind 
september ingediend. Opnieuw 
precies conform de gemeentelijke 
instructies. 
In 2019 was er een groter bedrag 
beschikbaar uit extra inkomsten 
van de reclamebelasting (nabetaling 
2016-2018) en restant budgetten van 
voorgaande jaren. Omdat we in 2019 
op volle sterkte bezig zijn (geweest) 
zijn de overschotten weggewerkt.
U heeft in deze nieuwsbrief kunnen 
lezen dat we de organisatie anders in 
willen richten. Dat betekent ook dat 

Financiën
de begroting daarop aangepast moet 
worden. De ingediende plannen zijn 
daarvoor de basis; alleen de wijze 
waarop de gelden gepresenteerd 
gaan worden is anders. Zodra de 
nieuwe begrotingsversie klaar is, 
worden de werkgroepen daarover 
geïnformeerd.
De penningmeesters van de 
werkgroepen weten precies hoe het 
staat met de uitnutting van hun 
budget-2019. Heeft u daar vragen 
over dan kan dat via het bestuur van 
uw werkgroep.

Afgelopen zomer hebben veel 
ondernemers meegedaan aan onze 
succesvolle schapenactie.

Na afloop zijn de doeken geveild en 
is de opbrengst afgedragen aan de 
Stichting Sara. Helaas zijn niet alle 
schapendoeken verkocht en zit de 
PObD met een restpartij die te mooi 
is om weg te gooien. een poging om 
ze te delen met de kinderafdeling 
van het Dordtse Ziekenhuis is niet 
gelukt. 

Heeft iemand nog een idee om 
mensen blij te maken of geld te 
verdienen zodat we de Stichting 
Sara nog een keer kunnen 
verrassen? Stuur je suggestie naar 
het secretariaat. Wie maakt ons los?

Oproep



Begin dit jaar is op initiatief van 
de gemeente en de POBD de 
Koplopers groep ontstaan. Deze 
groep enthousiaste ondernemers 
werd samengebracht met de taak 
te kijken hoe we de lokale bewoner 
wat frequenter kunnen verwelkomen 
in het centrum van Dordrecht.  
Dit traject werd professioneel 
begeleid en resulteerde in meerdere 
samenwerkingsverbanden. Een 
voorbeeld hiervan was onder andere 
een spaarkaart bij de ondernemers 
in deze groep en het letterlijk gezicht 
geven van de diverse ondernemers, 
door het “oude V&D pand” te 
bekleden. Hiermee proberen we 
de bezoekers te stimuleren om 

lokaal te winkelen. Het grootste 
resultaat van de samenwerking 
van deze Koplopersgroep is echter 
de Shoppingnight geweest, een 
midzomeravond waarop ruim 150 
winkeliers hun deuren tot 22.00 uur 
open hadden en het centrum een 
groot feest was. Een vervolg van 
dit traject is op dit moment in volle 
gang en zal er met frisse blik naar 
bestaande evenementenkalender 
gekeken worden om deze voor elke 
ondernemer in het centrum maximaal 
te laten renderen. Voor het vervolg 
van deze Koplopersgroep is er nog 
ruimte voor ondernemers die zich 
met veel enthousiasme willen 
aansluiten en zo mee te helpen 

Koplopers 2.0 

het centrum steeds leuker en drukker 
te krijgen! Aanmelden hiervoor kan 
via secretariaat@pobd.nl. 

Het bestuur van de POBD heeft 
tijdens de ALV op 24 september 
jl. de aanwezigen de plannen 
toegelicht over de eventuele 
nieuwe organisatiestructuur. Er is 
een concept opgesteld waarbij de 
huidige indeling, POBD bestuur met 
daarnaast 4 werkgroepen, wordt 
vervangen door een volledig nieuwe 
indeling volgens bovenstaand 
organogram. 

Middels deze Nieuwsbrief willen wij u 
informeren dat er op woensdagavond 
20 november een extra ALV wordt 

POBD 2.0
ingepland  om dit nieuwe format met 
de leden door te nemen, zodat de 
notaris de Statuten hierop aan kan 
gaan passen. Uw aanwezigheid is 
van groot belang voor de toekomst 
van de POBD. Binnenkort ontvangt u 
hiervoor de uitnodiging. 
 
In deze, eventuele, nieuwe organisa-
tie worden interesses gegroepeerd 
voor meer slagvaardigheid en contact 
met collega’s en omgeving. 
Het bestuur blijft de overkoepelende 
rol houden. 
Marketing en secretariaat zorgen 
voor een professionele ondersteuning 
en begeleiding van de ondernemers. 
De Koplopers 2.0 bestaat uit 
ondernemers die geloven in de kracht 
van samen en die graag willen laten 
zien dat samenwerken loont en dat 
er leuke, verrassende activiteiten 
georganiseerd kunnen worden 
waarbij beleving voor de bezoeker 
van Dordrecht centraal staat. 
Binnen de Koplopersgroep komt 
een juiste verdeling tussen Horeca, 
Detailhandel en Dienstverlening. 
De Straathoofden hebben een 
verbindende rol naar de naaste 
collega’s in de straat om de 

betrokkenheid te vergroten en 
verbinding te houden met wat er 
speelt in de straat. De straathoofden 
kiezen uit hun midden één 
vertegenwoordiger die zitting neemt 
in het POBD-bestuur om daar de 
belangen te behartigen van alle 
straathoofden.
Openbare ruimten bestaat uit een 
groep ondernemers die elk hun eigen 
expertise inzetten bij zaken die te 
maken hebben met de openbare 
ruimte in de binnenstad. 
De werkgroep Evenementen 
draagt zorg voor uitvoering van 
de evenementen met behulp 
van specifieke draaiboeken en 
professionele ondersteuning 
(Dordrecht Marketing, 
evenementenbureau’s). Een kritische 
kijk op bestaande draaiboeken en de 
kwaliteit van dienstenleveranciers is 
daarbij noodzakelijk om Dordrecht op 
een heldere en verfrissende manier op 
de kaart te houden.
Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de website van de POBD waar u 
dit plan kunt downloaden. 
https://www.pobd.nl/wp-content/
uploads/2019/02/POBD-20-Keynote-
powerpoint.pdf

mailto:secretariaat@pobd.nl
https://www.pobd.nl/wp-content/uploads/2019/02/POBD-20-Keynote-powerpoint.pdf
https://www.pobd.nl/wp-content/uploads/2019/02/POBD-20-Keynote-powerpoint.pdf
https://www.pobd.nl/wp-content/uploads/2019/02/POBD-20-Keynote-powerpoint.pdf


Ook dit jaar gaan we weer een 
leuke Sint speurtocht door de 
Dordtse binnenstad organiseren. 
Kinderen kunnen met een flyer 
rode letters in de etalages van de 
deelnemende ondernemers zoeken. 
Op sommige letters vinden ze een 
kleine chocolade letter. met deze 
chocoladeletters kunnen ze de 
woordpuzzel oplossen en inleveren 
bij Intertoy’s. 
Daar zullen de kinderen een leuke 
attentie ontvangen.

De speurtocht zorgt ervoor dat de 
etalages in de binnenstad er extra 

leuk eruit zien, kinderen en ouders 
naar winkels kijken waar ze nog 
nooit eerder geweest zijn en op de 
speurtocht zelf komen de namen 
en adressen van de deelnemende 
ondernemers te staan.

Wilt u zich opgeven voor deze 
speurtocht en de rode letter in de 
etalage plaatsen geef u dan op voor 
15 oktober 2019 door een mail te 
sturen naar: secretariaat@pobd.nl

Is nog niet alles duidelijk, lees dan de 
extra informatie in bijgeleverde brief.

Sinterklaas Speurtocht 2019

Werkgroep 1
Het werkgebied van Voorstraat 
West en Grote Spuistraat zet de 
komende jaren in op duurzaamheid 
en groen. Daarbij sluiten we aan 
bij de tsunami van initiatieven 
en behoeftes die leven in onze 
samenleving. Zelf groenten kweken, 
duurzame producten (tot in de 
kapsalon) en veganistische gerechten 
kom je overal tegen maar een eigen 
duurzaamheids-adviseur voor de 
winkelier is wel uniek. Leden van 
de werkgroep kunnen zich laten 
adviseren hoe met eenvoudige 
middelen de bedrijfskosten omlaag 
kunnen en het milieu geholpen kan 
worden.

Werkgroep 2
De afgelopen weken zijn er 
heel wat nieuwe ondernemers 
bijgekomen in ons gebied. Zo hebben 
speelgoedwinkel Juffrouw Pollewop 
en bloemenwinkel blooming hun 
deuren geopend in de vriesestraat. 
Ook is er in deze straat een prachtige 
nieuwe gordijnstoffenwinkel 
bijgekomen en is kapper Antalya 
begonnen in voorstraat midden. Allen 
welkom in ons centrum. 
Samen met deze nieuwe ondernemers 

gaan we ons voorbereiden op het 
eerstvolgende grote evenement: 
Black Friday, een Amerikaanse 
traditie die steeds meer voet aan 
de grond krijgt in Nederland. Op 29 
november gaan we er, m.b.v. zwarte 
en lichtgevende ballonnen, muziek, 
flyers en natuurlijk veel kortingen, 
een gezellige feestelijke dag van 
maken. Na Black Friday volgt al 
gauw Sinterklaas en kerst. tijdens de 
kerstmarkt zullen onze straten weer 
voorzien worden van een rode loper, 
kerstbomen en natuurlijk muziek 
en de kerstman. Wij wensen alle 
ondernemers alvast een gezellige en 
feestelijke tijd toe.

Werkgroep 3
Op vrijdag 6 september is de Dordtse 
Intro Dag (DID) georganiseerd 
in samenwerking met HBO 
Drechtsteden, Deal Drechtsteden en 
de gemeente.  
ruim 150 studenten hebben samen 
met de organisatoren meerdere 
iconische/leuke plekken in de stad 
bezocht. De studenten hebben 
hier opdrachten uitgevoerd en zo 
de stad én de ondernemers beter 
leren kennen! met speciale dank 
aan alle ondernemers op de route 

Informatie vanuit de werkgroepen
die bij hebben gedragen aan deze 
geslaagde dag.

Werkgroep 4
Op 2 september jl. is er tijdens de 
PObD informatiebijeenkomst een 
nieuwe werkgroep geformeerd. In 
de rubriek “even voorstellen” stellen 
de deelnemers zich voor. een nieuwe 
groep enthousiaste ondernemers die 
zich gaan inzetten om dit deel van 
het winkelgebied te faciliteren en 
hopen op een bredere samenwerking 
binnen deze straten.  

begin dit jaar is op initiatief van 
de gemeente en de PObD de 
koplopers groep ontstaan. Deze 
groep enthousiaste ondernemers 
werd samengebracht met de taak 
te kijken hoe we de lokale bewoner 
wat frequenter kunnen verwelkomen 
in het centrum van Dordrecht.  
Dit traject werd professioneel 
begeleid en resulteerde in meerdere 
samenwerkingsverbanden. een 
voorbeeld hiervan was onder andere 
een spaarkaart bij de ondernemers 
in deze groep en het letterlijk gezicht 
geven van de diverse ondernemers, 
door het “oude v&D pand” te 
bekleden. Hiermee proberen we 
de bezoekers te stimuleren om 

lokaal te winkelen. Het grootste 
resultaat van de samenwerking 
van deze koplopersgroep is echter 
de Shoppingnight geweest, een 
midzomeravond waarop ruim 150 
winkeliers hun deuren tot 22.00 uur 
open hadden en het centrum een 
groot feest was. een vervolg van 
dit traject is op dit moment in volle 
gang en zal er met frisse blik naar 
bestaande evenementenkalender 
gekeken worden om deze voor elke 
ondernemer in het centrum maximaal 
te laten renderen. voor het vervolg 
van deze koplopersgroep is er nog 
ruimte voor ondernemers die zich 
met veel enthousiasme willen 
aansluiten en zo mee te helpen 

Koplopers 2.0 

het centrum steeds leuker en drukker 
te krijgen! Aanmelden hiervoor kan 
via secretariaat@pobd.nl. 

De PObD heeft dit jaar overleg 
gevoerd met de organisatie van de 
kerstmarkt. Daarbij is afgesproken 
dat het toelatingsbeleid voor 
ondernemers in de binnenstad 
versoepeld wordt. vanaf dit jaar kunt 
u zich aanmelden voor een kraam 
(voor de deur) waarbij u of uw eigen 
product verkoopt, maar ook een ander 
product aanbiedt. In beide gevallen 
dienen de te koop aangeboden 
producten wel een relatie te hebben 
met kerst, zie reguliere voorwaarden 
van de kerstmarkt op de website 
www.kerstmarktdordrecht.nl 
Aanmelden kan via de website van de 
kerstmarkt Dordrecht of via de brief 
die u als winkelier ontvangen heeft. 
De aanmeldtermijn sluit speciaal voor 
POBD-leden op 15 oktober
aanstaande.
Het afkopen van de ruimte voor uw 
winkelpand is niet meer mogelijk. 
Zoals vermeld in de door u ontvangen 
brief is de termijn hiervoor gesloten op 
1 september jl. 

Kerstmarkt 
Dordrecht 2019

Het bestuur van de POBD heeft 
tijdens de ALv op 24 september 
jl. de aanwezigen de plannen 
toegelicht over de eventuele 
nieuwe organisatiestructuur. er is 
een concept opgesteld waarbij de 
huidige indeling, PObD bestuur met 
daarnaast 4 werkgroepen, wordt 
vervangen door een volledig nieuwe 
indeling volgens bovenstaand 
organogram. 

middels deze Nieuwsbrief willen wij u 
informeren dat er op woensdagavond 
20 november een extra ALv wordt 

POBD 2.0
ingepland  om dit nieuwe format met 
de leden door te nemen, zodat de 
notaris de Statuten hierop aan kan 
gaan passen. Uw aanwezigheid is 
van groot belang voor de toekomst 
van de PObD. binnenkort ontvangt u 
hiervoor de uitnodiging. 
 
In deze, eventuele, nieuwe organisa-
tie worden interesses gegroepeerd 
voor meer slagvaardigheid en contact 
met collega’s en omgeving. 
Het bestuur blijft de overkoepelende 
rol houden. 
Marketing en secretariaat zorgen 
voor een professionele ondersteuning 
en begeleiding van de ondernemers. 
De Koplopers 2.0 bestaat uit 
ondernemers die geloven in de kracht 
van samen en die graag willen laten 
zien dat samenwerken loont en dat 
er leuke, verrassende activiteiten 
georganiseerd kunnen worden 
waarbij beleving voor de bezoeker 
van Dordrecht centraal staat. 
binnen de koplopersgroep komt 
een juiste verdeling tussen Horeca, 
Detailhandel en Dienstverlening. 
De Straathoofden hebben een 
verbindende rol naar de naaste 
collega’s in de straat om de 

betrokkenheid te vergroten en 
verbinding te houden met wat er 
speelt in de straat. De straathoofden 
kiezen uit hun midden één 
vertegenwoordiger die zitting neemt 
in het PObD-bestuur om daar de 
belangen te behartigen van alle 
straathoofden.
Openbare ruimten bestaat uit een 
groep ondernemers die elk hun eigen 
expertise inzetten bij zaken die te 
maken hebben met de openbare 
ruimte in de binnenstad. 
De werkgroep Evenementen 
draagt zorg voor uitvoering van 
de evenementen met behulp 
van specifieke draaiboeken en 
professionele ondersteuning 
(Dordrecht marketing, 
evenementenbureau’s). Een kritische 
kijk op bestaande draaiboeken en de 
kwaliteit van dienstenleveranciers is 
daarbij noodzakelijk om Dordrecht op 
een heldere en verfrissende manier op 
de kaart te houden.
voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de website van de PObD waar u 
dit plan kunt downloaden. 
https://www.pobd.nl/wp-content/
uploads/2019/02/POBD-20-Keynote-
powerpoint.pdf 29
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er ligt voor jullie alweer een nieuwe 
nieuwsbrief klaar, de laatste editie 
van 2019. 
We zijn met de PObD volop in 
beweging. In alle gebieden zijn nu 
werkgroepen actief en we hebben 
daar met elkaar over gesproken 
tijdens de ledenvergadering en de 
voorstellen voor de PObD nieuwe stijl 
gelanceerd, PObD 2.0. Daarover meer 
in deze nieuwsbrief.
Naast de opbouw is er ook afscheid. 
ruud Stellaard heeft geen winkel 
meer op het Achterom en moest 

daarom ook zijn bestuursfunctie 
neerleggen binnen het bestuur van 
de PObD. ruud heeft ons altijd met 
veel creativiteit en ideeën versterkt. 
Gelukkig is ruud niet helemaal uit het 
zicht, want naast de winkel is ruud 
nu ook begonnen als organisator van 
evenementen en in die vorm heeft 
hij zich weer bezig gehouden met 
Dordt Fit. Zijn rol heeft een andere 
invulling gekregen en wij zullen de 
ontwikkelingen met de evenementen 
natuurlijk goed blijven monitoren. 

Woord van de voorzitter
Daarnaast zijn er 2 nieuwe 
gezichten aan de bestuurstafel, 
remco Gravendijk en Dennis van 
buuren. Zij vertegenwoordigen 
hun werkgroepen en behartigen de 
belangen. 

Arien van Pelt 
Voorzitter POBD

ben je nog geen lid? meld je gelijk 
aan via de website van de PObD, 
www.pobd.nl/lid-worden. 

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

Bijzondere openingstijden december

Op basis van de uitslagen van de recent uitgevoerde enquête 
adviseert de PObD de volgende openingstijden: 

Sinterklaas 
Woensdag 4 december - tot 21:00 uur
Donderdag 5 december - tot 17.00 uur

Kerstmarkt
Volledige aansluiting bij de reguliere 

openingstijden van de Kerstmarkt
Vrijdag 13 december - tot 21:00 uur

Zaterdag 14 december - tot 21:00 uur
Zondag 15 december -  11:00 uur tot 18.00 uur

Kerstmis
Maandag 23 december - tot 21:00 uur
Dinsdag 24 december - tot 17.00 uur

Extra koopzondagen
22 en 29 december - 11.00 uur tot 18.00 uur

De afgelopen jaren zorgde de 
Promotie Ondernemers binnenstad 
(PObD), in samenwerking met 
gemeente Dordrecht, voor een 
sfeervol verlichte binnenstad in de 
laatste maanden van het jaar. In 
de periode half november (intocht 
Sinterklaas) tot half januari is de 
gehele binnenstad ook dit jaar weer 
gezellig en in eenzelfde sfeer verlicht. 
De PObD neemt de 
verantwoordelijkheid en coördinatie 
voor haar rekening. Dit houdt in 
dat de PObD zorgt voor aanschaf, 
montage, demontage en het 
onderhoud van de verlichting. Dit 
doen zij voor de gehele binnenstad. 
De gemeente is verantwoordelijk 

voor de infrastructuur die nodig is 
om de sfeerverlichting te kunnen 
ophangen. Denk hierbij aan masten, 
bekabeling en aansluitpunten. 
Guirlandes en lichtbollen. 
De binnenstad zal weer dezelfde 
gezellige uitstraling krijgen als 
voorgaande jaren, met ongeveer 
dezelfde verlichting. er worden grote 
lichtgevende bollen gehangen aan 
verlichte guirlandes die van gevel 
tot gevel zijn gespannen. Afhankelijk 
van de breedte van de straat komen 
er 1 of meerdere bollen. Daarnaast 
worden bomen, lantaarnpalen 
en luifels van het Statenplein en 
Sarisgang extra verlicht. Ook de 
masten van de bruggen richting de 

Sfeerverlichting binnenstad tijdens feestmaanden
binnenstad krijgen sfeerverlichting. 
De gebouwen aan het Achterom, 
Drievriendenhof en Statenplein 
worden in dezelfde stijl versierd. 
Al met al dus de binnenstad opnieuw 
uitnodigend en sfeervol verlicht.

De komende jaren worden er 10.000 
woningen toegevoegd aan onze stad 
en worden duizenden nieuwe banen 
gecreëerd. Nieuwe woningen en 
meer banen geven ook meer verkeer 
in de stad. Om ervoor te zorgen dat 
het centrum bereikbaar blijft, dat 
je je auto kwijt kunt, dat de fiets 
en het Ov volop benut worden en 
dat je prettig in de (binnen)stad 
kunt verblijven, is het echt nodig 
dat de verkeersstructuur van de 
Spuiboulevard en de omgeving 
Stationsweg, Johan de Wittsingel, 
burgemeester de raadtsingel, wordt 
aangepast. De huidige structuur is 
hier niet meer op berekend.
rekening houdend met zoveel 
mogelijk wensen van ondernemers, 
bewoners en bezoekers wordt er 
daarom een nieuw verkeersplan 

Presentatie hoofdlijnen nieuw 
verkeersplan Spuiboulevard en 

omgeving
voor het centrum gemaakt. De grote 
lijnen staan nu. Graag presenteren 
wij deze aan u, zodat we met uw 
opmerkingen het plan op hoofdlijnen 
verder kunnen afmaken en ter 
besluitvorming aan college en raad 
kunnen voorleggen.
U bent daarvoor van harte 
uitgenodigd op 
woensdag 16 oktober 
op het Stadskantoor aan de 
Spuiboulevard 300 in vergaderkamer 
1. van 18.00 uur tot 20.00 uur nemen 
wij u, onder het genot van een 
broodje, mee in de gedachte achter 
het nieuwe verkeersplan.
Iedereen is welkom. 

Wilt u zich wel vooraf aanmelden bij 
i.stuurman@dordrecht.nl. Dan 
houden we rekening met uw komst.

Even voorstellen
Werkgroep 4

Remco Gravendijk
Ik ben sinds een jaar de 
filiaalmanager van Jac Hensen aan de 
visstraat. Omdat ik naast het runnen 
van een winkel samenwerking in de 
straat erg belangrijk, maar bovenal 
leuk vind, ben ik betrokken geraakt 
bij het koplopers traject. Door dit 
traject ben ik in aanraking gekomen 
met de PObD en heb ik inzicht 
gekregen in de vele initiatieven 
die bijdragen aan een leukere 
binnenstad. Op dit moment mag ik 
mij de voorzitter noemen van zowel 
de eerder genoemde koplopers en 
sinds afgelopen maand van WG4. 
Ik hoop in deze rollen een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan het 
steeds leuker wordende centrum van 
Dordrecht.

Ties Roodfeld
Sinds 2013 ben ik eigenaar van 
Alexander Roodfeld Herenmode. Ik 
zet mij graag in voor een gezellige 
binnenstad en werk graag samen met 
andere ondernemers in de stad. 

Michael Boon
Ik ben optometrist en eigenaar van 
brilmode rob boon. Ik heb het bedrijf 
overgenomen van mijn vader, in 
totaal hebben wij 12 winkels. Wij 
verkopen brillen, contactlenzen en 
leveren oogzorg in de breedste zin 
van het woord.

Michel Ardon
Ik ben werkzaam bij Juwelier 
Avenue. met 2 winkels in het 
centrum van Dordrecht zijn wij goed 
vertegenwoordigd met sieraden, 
horloges en trouwringen. Ik ben lid 

van de PObD en maak onderdeel uit 
van de groep koplopers omdat we 
samen veel sterker staan en meer 
kunnen bereiken.

Kris Kok
Al 12 jaar ben ik met veel plezier 
eigenaar van de bram Ladage. 
Ondernemen doe je met veel 
aandacht voor je product, gasten 
maar ook je omgeving. Daarom ben ik 
graag betrokken bij de PObD, samen 
kunnen we nog meer bereiken.

Amber van Dijl
Ik ben werkzaam bij vila aan de 
Sarisgang en maak deel uit van WG4.

Vera Mennen
Ik ben werkzaam bij restaurant De 
crimp aan de visstraat en maak deel 
uit van WG4.

v.l.n.r. Michael, Remco, Ties, Kris, Amber, 
Michel, Vera

De begroting voor 2020 is eind 
september ingediend. Opnieuw 
precies conform de gemeentelijke 
instructies. 
In 2019 was er een groter bedrag 
beschikbaar uit extra inkomsten 
van de reclamebelasting (nabetaling 
2016-2018) en restant budgetten van 
voorgaande jaren. Omdat we in 2019 
op volle sterkte bezig zijn (geweest) 
zijn de overschotten weggewerkt.
U heeft in deze nieuwsbrief kunnen 
lezen dat we de organisatie anders in 
willen richten. Dat betekent ook dat 

Financiën
de begroting daarop aangepast moet 
worden. De ingediende plannen zijn 
daarvoor de basis; alleen de wijze 
waarop de gelden gepresenteerd 
gaan worden is anders. Zodra de 
nieuwe begrotingsversie klaar is, 
worden de werkgroepen daarover 
geïnformeerd.
De penningmeesters van de 
werkgroepen weten precies hoe het 
staat met de uitnutting van hun 
budget-2019. Heeft u daar vragen 
over dan kan dat via het bestuur van 
uw werkgroep.

Afgelopen zomer hebben veel 
ondernemers meegedaan aan onze 
succesvolle schapenactie.

Na afloop zijn de doeken geveild en 
is de opbrengst afgedragen aan de 
Stichting Sara. Helaas zijn niet alle 
schapendoeken verkocht en zit de 
PObD met een restpartij die te mooi 
is om weg te gooien. een poging om 
ze te delen met de kinderafdeling 
van het Dordtse Ziekenhuis is niet 
gelukt. 

Heeft iemand nog een idee om 
mensen blij te maken of geld te 
verdienen zodat we de Stichting 
Sara nog een keer kunnen 
verrassen? Stuur je suggestie naar 
het secretariaat. Wie maakt ons los?

Oproep


