
Nieuwsbrief
voor en door ondernemers
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Terwijl ik begin met schrijven merk ik 
een verschil in energie ten opzichte 
van de vorige nieuwsbrief. Toen 
refereerde ik aan een zware periode 
waar we langzaam met zijn allen aan 
het uitklimmen waren. Een kwartaal 
verder beginnen we dan toch echt te 
merken dat er weer meer mogelijk is 
en zelfs al is gebeurd! Want ik kan niet 
anders dan met trots terugkijken op een 
geweldig mooi weekend Dordrecht Pakt 
Uit! Ondersteund door het mooie weer 
werd de inzet van diverse collega’s uit 
de werkgroep Evenementen uitbetaald 
in enorm veel vrolijke gezichten van 

bezoekers en collega-ondernemers. 
Geweldig om te zien, dit is precies waar 
de POBD voor staat “voor ondernemers, 
door ondernemers”. 
Maar daarmee ben ik er nog niet! Ik kijk 
met een tevreden gevoel terug op een 
geslaagde Algemene Ledenvergadering 
en heb geconstateerd dat er met de 
juiste instelling naar de toekomst wordt 
gekeken. Een gevoel dat nog sterker 
werd onderbouwd door de gezellige 
afsluitende borrel bij Dok Bar & Bites.
Recent konden de leden aansluiten bij 
een Webinar over de Vlaamse toerist om 
meer te weten te komen over het doel 

Woord van de voorzitter
waarmee onze zuiderburen als toerist 
naar Dordrecht komen. In oktober 
stelt het Dordrechts Museum haar 
deuren open speciaal voor de POBD-
leden en tot slot kan ik nog melden dat 
de voorbereidingen voor de Dordtse 
Decemberdagen weer volop zijn gestart. 
Ik kan dus niets anders dan positief 
terugkijken op de afgelopen periode en 
ben ervan overtuigd dat, ondanks dat er 
nog genoeg hindernissen zijn te nemen, 
we een nog mooiere tijd tegemoet gaan!

Arien van Pelt, 
Voorzitter POBD

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

Het leven is weer saai. De POBD 
heeft tijdens de laatste ALV de 
begroting voor 2022 goedgekeurd. 

Deze begroting en het bijbe-
horende jaarplan zijn netjes op tijd 
ingediend bij de gemeente. 

Daarmee zijn onze plannen voor 
2022 weer geborgd. Zo saai, maar 
wel fijn dat ook dit weer geregeld 
is!

Financiën

Woensdag 22 september was 
het dan weer zover, de Algemene 
Ledenvergadering van de POBD. 
Verheugd dat we na een periode van 
digitaal vergaderen eindelijk weer 
fysiek leden mochten ontvangen. 
De hal van Intree VVV was deze avond 
dan ook goed gevuld.  
Deze vergadering, die ook via 
livestream te volgen was, zat vol met 
informatie en inspirerende filmpjes, 
welke jij kan terugzien via ons eigen 
YouTube kanaal. Naast voorzitter Arien 
van Pelt kwamen penningmeester 
Bert Braanker, Gerben Baaij (directeur 
Dordrecht Marketing & Partners) en 
onze Kwartiermaker aan het woord 
voor het toelichten van diverse 
onderwerpen. In deze nieuwsbrief 
vind je meerdere van de besproken 
onderwerpen terug. 
Een avond waarin dus veel informatie 
is gedeeld, maar ook zeker is opgehaald 
door het bestuur. Met deze input zullen 
wij er alles aan doen om samen met 
jullie onze binnenstad telkens beter 
en leuker te maken. Na het formele 
gedeelte werd deze avond afgesloten 
bij Dok Bar & Bites. Door de dynamiek 
die er de gehele avond was kunnen wij 
niets anders concluderen dan dat het 
een geslaagde vergadering was!

Een geslaagde 
Algemene Ledenvergadering! 

TIP 5

Dank namens het bestuur aan alle 
aanwezigen en wij hopen een volgende 
editie nog meer collega’s te mogen 
verwelkomen!

In Chainels kunt u onder ‘Mijn 
instellingen’ ook uw actieve social 
mediakanalen vermelden.

Deze informatie levert niet 
alleen onderling meer traffic op, 
maar wordt ook gedeeld met de 
website van Dordrecht Marketing. 
Zoekmachines als Google maken 
gebruik van dergelijke vermeldingen.
Met meer vermeldingen wordt uw 
onderneming hoger gewaardeerd en 
dus eerder gevonden door zoekende 
klanten. Leuk hè, en het kost u niets!

Chainels
Download snel en eenvoudig Chainels 
op jouw telefoon. 

   Voor Android                    Voor iOs

mailto:secretariaat@pobd.nl
mailto:info@drukkerijjonkheer.nl
https://www.youtube.com/channel/UCT55UTFywbMNlfcgMmFlAsA/videos


Dordrecht Pakt(e) Uit en het werd een feestje! 

De vibe die vooraf gaat aan een 
evenement is al leuk. Je voelt dat 
er iets leuks gaat gebeuren. Alles is 
geregeld en nu maar duimen dat het 
goed gaat. En het ging goed! We kijken 
terug op een geweldig weekend met 
Dordrecht Pakt Uit! Alles zat mee: het 
weer was perfect, de timing kon niet 
beter en mensen hadden heel veel zin 
in een feestje. 

Al vanaf de vroege zaterdagochtend 
was het druk in de straten. Remco 
en Andrea stonden al vroeg klaar om 
de ballonstaanders door de stad te 
verspreiden. Het was zo leuk om te 
zien dat heel veel mensen hun best 
hadden gedaan. We waren blij verrast 
met de vlaggen op Voorstraat midden 
en de Vriesestraat. Dat zag er vrolijk 
uit. Voor de Vriesestraat schijnt er heel 
wat uurtjes knoopwerk ingezeten te 
hebben, maar het resultaat mocht er 
zijn.
     
Toffe acties en activiteiten
Er waren erg leuke acties en activiteiten 
bedacht. Bij de oesterproeverij van 
La Bohème was het heel het weekend 
druk. En ook op andere plekken was het 
genieten. Het stijladvies van Rockin’ 

Items, de proeverijen van Pimento en 
Christa’s Cookies bij Opa & An, de leuke 
samenwerking tussen Allenbrand’s 
Popcorn en Pimento en tussen Two 
Stories Boutique en Café Flora, de 
happy stones van De Woonmol, de 
pop-up shop bij Jet’s Favs, de schilders 
en muziek bij koffiecorner Hartje Stad, 
de leuke actie bij Scheer & Schuim, de 
outdoor sale bij Kind Zo Blij: allemaal te 
gekke voorbeelden van hoe Dordrecht 
Pakt Uit moet zijn! 
   
Ontsnapte kameel
Ook de circusacts van Circus Royal 
zorgden voor veel plezier. Vooraf 
was het even spannend, want hoe 
houd je meer dan 30 eigenzinnige 
circusartiesten in het gareel maar 
circusdirecteur Tonie Teuteberg zorgde 
voor een strakke regie. De eigenwijze 
kameel ‘ontsnapte’ natuurlijk 
voortdurend om weer ergens een lach 
op het gezicht te toveren. Op zondag 
was het door de Dordtse Rommelroute 
wat lastiger om opstoppingen te 
voorkomen. Maar omdat er geen 
markt was, konden we met een heuse 
circusoptocht over het Statenplein, de 
Sarisgang en Visstraat. En dat trok heel 
veel bekijks.
          

Hoge omzet en veel meer bezoekers
Maar het bleef niet alleen bij vermaak, 
er werd ook heel veel gekocht, 
sommigen draaiden in één dag de omzet 
van een kerstmarkt! En sommige zaken 
die normaal op zondag dicht waren, 
besloten nu extra open te gaan. Een 
terechte beslissing, want we hebben 
achteraf kunnen meten dat er 16.000!! 
bezoekers meer dan in de omliggende 
weekenden door onze binnenstad 
liepen. Geweldig, precies waar we op 
hoopten!

Eén wens 
Had je drie weken voor het evenement 
gevraagd of het een succes ging 
worden, dan hadden veel mensen 
getwijfeld. Na maanden voorbereiding 
ging er een streep door bijna alles 
wat de werkgroep Evenementen 
had bedacht. Met de toen geldende 
coronamaatregelen mocht er bijna 
niets. Gelukkig konden we binnen 
de maatregelen toch een heel tof 
weekend organiseren. Voor volgend 
jaar staat één wens hoog op ons lijstje 
en dat is dat niet alleen de winkels in de 
aanloopstraten meedoen, maar ook de 
winkelketens op o.a. de Sarisgang en het 
Bagijnhof.



Digitaliseren Ondernemers Binnenstad

Enquête Koopavond
Zoals gemeld tijdens Algemene 
Ledenvergadering is er de wens om te 
kijken in welke vorm we de koopavond 
in onze binnenstad naar een hoger 
niveau kunnen tillen. 

Vóór Corona is er al een enquête 
gehouden over dit onderwerp, echter 
heeft de achterliggende coronaperiode 
voor een flinke verschuiving in de markt 
gezorgd, waardoor deze uitslag wellicht 
niet meer representatief is. 

Wij zijn van mening dat er nog steeds 
commerciële kansen liggen en willen 
om die reden dan ook starten met 
een nieuw onderzoek onder onze 
bezoekers. Dit onderzoek wordt 
uitgezet in de regio met diverse 
varianten op het gebied van verlengde 
openingstijden als keuzemogelijkheid. 

Zodra we de behoefte van onze 
bezoekers inzichtelijk hebben zullen 
we deze uiteraard met jullie delen en 
tegelijkertijd een enquête uitzetten, om 
zo het draagvlak van de ondernemers 
inzichtelijk te krijgen. 

In samenwerking met Dordrecht 
Marketing & Partners wordt op basis 
van deze uitslag een campagne gestart 
om de gekozen variant maximaal te 
promoten en ondersteunen. Zowel de 
bezoeker als de ondernemers worden 
hiermee op hun wenken bediend. Wij 
houden je op de hoogte via Chainels.

In de maanden maart/april heeft de 
POBD op verzoek van de Gemeente 
een projectvoorstel ingediend om de 
binnenstadondernemers naar een 
hoger digitaal niveau te helpen. 

De gedachte hierachter is simpel. 
We zitten nu in een onverwachte 
crisis en de overheid besteedt vele 
miljarden zodat de ondernemers het 
hoofd boven water kunnen houden. 
Dit is noodzakelijk omdat veel klanten 
niet meer naar de winkel konden 
komen, maar wel inkopen deden via 
internet. De omzetstromen zijn in de 
achterliggende periode erg verschoven 
naar webwinkels.

We hopen dat alles deels weer 
terugkeert bij het oude, maar bij 
een volgende crisis moeten de 
ondernemers beter voorbereid 

zijn. Daar wil de overheid nu fors op 
investeren en er is geld beschikbaar 
gesteld om het gemis aan digitale 
afzet weg te werken en de digitale 
zichtbaarheid te vergroten. Het is te 
verwachten dat bij een volgende crisis 
de overheid (veel) minder steun zal 
verlenen dan tijdens deze pandemie/
crisis. 

Op dit moment worden alle POBD 
leden door een deskundig bedrijf 
gemonitord op online zichtbaarheid. 
Het individuele rapport wat hier 
uitkomt geeft de ondernemer inzicht 
in de prestaties van zijn vermelding op 
Google Mijn Bedrijf, de eigen Facebook-
pagina én website. Vervolgens zal 
er met de ondernemers die digitaal 
naar een hoger niveau kunnen in goed 
overleg een traject gestart worden, 
waardoor hun onderneming aansluiting 

krijgt op de hedendaagse behoeftes van 
hun klant.

Bij de afronding van het project zijn 
deelnemende ondernemers allemaal 
in staat om (een deel) van hun omzet 
te behalen via hun (vernieuwde) 
webshop. Daarnaast is de vindbaarheid 
op internet geoptimaliseerd en weet 
betrokken ondernemer dit op de juiste 
wijze te onderhouden. Tot slot ben jij 
als deelnemende ondernemer in staat 
om je optimaal te profileren op de 
diverse social mediakanalen.

Planning
Eind oktober ontvangt iedere 
ondernemer het bovengenoemde 
rapport en inventariseren wij de 
gewenste verbeterpunten. Je kan 
dan middels een enquête aangeven 
waarvoor jij ondersteuning nodig hebt.

Na ruim een jaar praten over ligt 
er deze maand een adviesrapport 
bij het College van B&W waarover 
de gemeenteraad een besluit gaat 
nemen.

Twee spannende zaken voor het 
bestuur (en onze achterban):
1. Wordt onze input overgenomen  
 en worden afspraken netjes   
 nagekomen?
2. Wat zullen de raadsleden gaan
  besluiten tijdens hun    
 vergadering?

Een deel van het bestuur zal bij 
deze vergadering als toehoorder 
aansluiten om later uit de eerste 
hand verslag te kunnen doen via 
Chainels.

Toekomst 
binnenstad 
(leegstand) 



De binnenstad zal ook dit jaar weer sfeervol verlicht zijn 
in de periode van half november tot half januari 2022. 

Uitbreiding feestverlichting
De binnenstad zal wederom de gezellige uitstraling krijgen 
als voorgaande jaren, met als basis dezelfde verlichting. 
Ook de panden van CBRE worden dit jaar weer voorzien 
van verlichting en guirlandes. Zo ook het Drievriendenhof, 
waarbij we met de nieuwe eigenaar in gesprek zijn voor de 
aankomende jaren.

Samen met Dordrecht Marketing en de gemeente worden 
er extra spectaculaire sfeerverlichtingselementen en 
eyecatchers geplaatst in het kader van de Dordtse 
Decembermaand.

Sfeerverlichting binnenstad tijdens feestmaanden

Het kernwinkelgebied wordt ook dit jaar voorzien van 10 
grote verlichte kerstbomen en één extra grote kerstboom 
van 8 meter hoog. 

Daarnaast komen de twee grote verlichte doorloopcadeaus 
weer terug die een gewild object zijn voor de sfeervolle 
fotomomenten.

Opbouw en installatie feestverlichting 
De opbouw en plaatsing van de sfeerverlichting zal starten 
vanaf maandag 8 november, de kerstbomen en verlichte 
doorloopcadeaus worden op dinsdag 7 december geplaatst. 

Dordtse December Dagen
Door het annuleren van de traditionele 
kerstmarkt, die op het beslismoment 
nog te veel corona-onzekerheden 
met zich meebracht, zullen we ook 
dit jaar weer kunnen gaan genieten 
van de Dordtse December Dagen. 
Een alternatief dat vorig jaar werd 
ontwikkeld om zo de inwoners van 
Dordrecht toch iets leuks te kunnen 
bieden en tegelijkertijd de gewenste 
ondersteuning van de ondernemers 
in de binnenstad zou zijn. Echter 
zorgde corona ervoor dat er telkens 
moest worden afgeschaald op de 
originele plannen. Dit in combinatie 
met het sluiten van de winkels begin 
december had tot gevolg dat alleen 
een “Dwaalspoor” door onze mooie 
oude binnenstad overbleef. Ondanks 
de teleurstelling werd het nagenoeg 
enige overgebleven onderdeel met veel 
enthousiasme ontvangen en hebben 
vele inwoners genoten van de mooie 
verlichte panden en de schitterende 
projectie op het stadhuis. 

Dit jaar nemen wij geen genoegen met 
minder en zijn blij dat er steeds meer 
mogelijk is. Wij hopen de originele 
plannen, gebaseerd op het verhogen 
van sfeer, beleving en service in onze 
binnenstad, tijdens deze editie wél 
te realiseren. De voorbereidingen 
zijn al in volle gang. In navolging van 
het succes van vorig jaar zal er zeker 
weer een mooi Dwaalspoor en een 
geweldige projectie zijn waarmee 
we inwoners vanuit de gehele regio 
proberen te verleiden met een komst 
naar onze binnenstad. Daarnaast zullen 
er wederom sfeervolle rondvaarten 
aangeboden worden waardoor je onze 
verlichte binnenstad vanaf het water 
kunt bezichtigen. In tegenstelling tot 
vorig jaar zal het winkelgebied nu wél 
gaan profiteren van deze gezellige 
periode. Zo komt er voldoende 
entertainment in de winkelstraten en 
worden er clusters van houten huisjes 
geplaatst, verspreid over de binnenstad 
voor extra beleving. 

Lege panden worden ingericht als 
inpakservicepunt waar de bezoeker 
zijn/haar aankopen gratis kan laten 
omtoveren tot een geweldig cadeau. 

‘Lights on’ op 8 december
Omdat deze maand een feestje moet 
gaan worden voor alle ondernemers 
willen we de aftrap ook graag met zijn 
allen doen. De extra verlichting wordt 
ontstoken op woensdag 8 december 
tussen 18.00 – 18:30 uur en wij willen 
daarvoor zoveel mogelijk collega-
ondernemers uitnodigen. Dit is een 
moment waarop geproost mag worden 
na zo’n lange tijd van tegenslagen. 
Jij komt toch ook! Zet deze datum dus 
alvast in je agenda, meer informatie 
volgt spoedig via Chainels. 

Op naar een mooi laatste kwartaal met 
een zo leuk mogelijke afsluiting van dit 
jaar!



 In het licht van Cuyp 
Exclusief voor POBD leden

Op maandag 11 oktober nodigt het 
Dordrechts Museum alle POBD 
leden uit voor een exclusieve 
avondopenstelling van de 
tentoonstelling In het licht van Cuyp. 

Deze tentoonstelling, die van oktober 
tot maart te bezichtigen is, zal de 
grootste tentoonstelling ooit in het 
Dordrechts Museum zijn en hoopt 
daarmee een groot aantal extra 
bezoekers naar onze stad trekken. 
Om die reden leek het ons dan ook leuk 
om jullie als ambassadeurs van de stad 
te betrekken bij dit mooie evenement. 
Dit omdat er veel verwijzingen naar 
Cuyp zichtbaar worden in en rond 
de stad die je na deze avond met het 

grootste gemak kan uitleggen aan 
toerist of bezoeker van jouw winkel.

Vanaf 17:30 uur worden jullie 
verwelkomd met een drankje in de 
wijnbar van Art&Dining. 
Voorzien van uitgebreide informatie 
is er daarna gelegenheid om zelf deze 
tentoonstelling te bezichtigen. 

Aanmelden kan via 
kwartiermaker@pobd.nl. 
Wees er snel bij, want er is maar een 
beperkt aantal toegangsbewijzen 
beschikbaar. 

Bekijk hier alvast de Cuyp video’s va het 
Dordrechts Museum

Geen Sinterklaas Intocht

Helaas heeft het bestuur van SIS 
(Stichting Intocht Sinterklaas) moeten 
besluiten dat de Intocht 2021 ook dit 
jaar niet door kan gaan. 

Dit omdat de Veiligheidsregio en/
of Gemeente geen duidelijkheid 
kunnen geven of een intocht/optocht 
is toegestaan. Op het beslismoment 
mogen er alleen evenementen met 
een toegangscontrole doorgaan en 
daar is de Intocht helaas geen geschikt 
evenement voor.

Sinterklaas gaat op 13 november echter 
niet stilletjes aan Dordrecht voorbij. 
SIS zet namelijk in op een besloten 
feest. Samen met de Gemeente en 
Dordrecht Marketing & Partners 
wordt er gekeken naar een opzet zoals 
bij de Dordtse Feesten afgelopen 
zomermaanden. Daarbij richt men zich 
op de Grotekerkstuin welke ze in zijn 
geheel kunnen afhekken, om vervolgens 
alsnog een knallend Sinterklaasfeest 
te vieren. Dit uiteraard geheel conform 
de Covid-19 maatregelen die op dat 
moment nog gelden.

Aangezien winkelcentrum Crabbehof 
heeft aangeven dat het door 
parkeerdruk op het winkelcentrum 
niet mogelijk is om daar een afgesloten 
evenement te organiseren, zal de SIS 
zich vol op de binnenstad richten en 
hier zo groots mogelijk uitpakken.

Over het inhoudelijk programma 
heeft de SIS al enorm leuke ideeën 
die o.a. in samenwerking met diverse 
werkgroepen van de POBD verder 
uitgewerkt zullen gaan worden. 

De POBD adviseert de volgende openingstijden (onder voorbehoud maatregelen Covid-19):

Bijzondere openingstijden decembermaand 

Sinterklaas
Donderdag 2 december open tot 21:00 uur*

Vrijdag 3 december open tot 19:00 uur
 

Donderdag 16 december open tot 21:00 uur*
Vrijdag 17 december open tot 19.00 uur

Zaterdag 18 december open tot 19.00 uur 

Kerst
Woensdag 22 december open tot 21:00 uur

Donderdag 23 december open tot 21:00 uur*
Vrijdag 24 december open tot 17:00 uur

Oudejaarsdag
Vrijdag 31 december open tot 17:00 uur 

* Reguliere openingstijden

mailto:kwartiermaker%40pobd.nl?subject=
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