Nieuwsbrief
Woord van de voorzitter
Er zijn weer enkele maanden verstreken
sinds het uitkomen van de vorige
nieuwsbrief. Maanden waarin veel
is gebeurd, met name op het gebied
van versoepelingen omtrent het
coronabeleid. Zo mogen winkeliers
weer meer klanten ontvangen en mag
de horeca eindelijk gefaseerd de (terras)
deuren openen. Kortom: de binnenstad
komt weer tot leven!
Er zijn op dit moment nog diverse
maatregelen van kracht waar wij als
bestuur ons voor in blijven zetten om,
met in achthouding van de regels, het

maximaal haalbare voor onze leden te
realiseren.
Binnen onze eigen POBD-organisatie
is er ook het een en ander gerealiseerd
in de achterliggende maanden. Zo zijn
er twee nieuwe werkgroep voorzitters
toegetreden tot het bestuur, Richard
Dries WG Straathoofden en Ties
Roodfeld WG Koplopers. Daarnaast
hebben wij als vaste medewerker Remco
Gravendijk in dienst genomen, die als
Kwartiermaker het bestuur fulltime
gaat ondersteunen. Hieronder stelt
hij zichzelf (opnieuw) aan jullie voor.

Mooie ontwikkelingen die zorgen voor
meer professionaliteit binnen onze
organisatie, om onze leden optimaal te
kunnen vertegenwoordigen.
Wij kijken dan ook met veel vertrouwen
uit naar de toekomst. Een toekomst
waarin wij er alles aan gaan doen om
onze binnenstad nog prettiger te maken
om in te ondernemen en onze stad dus
nog leuker wordt om te bezoeken!
Arien van Pelt,
Voorzitter POBD

Kwartiermaker Remco Gravendijk
Wat leuk dat ik mij via deze weg
mag voorstellen aan diegenen die
mij nog niet kennen. Ik ben Remco
Gravendijk en ben de afgelopen 3 jaar
storemanager geweest van Jac Hensen.
Sinds ik bij Jac Hensen werkzaam ben
woon ik in Dordrecht en ben ik in een
korte tijd verliefd geworden op deze
schitterende stad! Dat was voor mij
dan ook de reden om vrij snel, na mijn
aanstelling, aan te sluiten bij de net
opgerichte werkgroep ‘Koplopers’.
Een groep creatieve ondernemers die
door samenwerken de binnenstad nog
meer laten bruisen. Het is voor mij een
voorrecht om met gepassioneerde
collega-ondernemers samen te mogen
werken en ben er dan ook extra trots op
dat ik mij de afgelopen 2 jaar voorzitter

mocht noemen van deze gezellige en
hardwerkende groep mensen.
Door dit voorzitterschap kreeg ik
zitting in het bestuur van de POBD
en heb ik bij mogen dragen aan de
vernieuwde organisatiestructuur. Het
vertegenwoordigen van zoveel diverse
leden is iets unieks en ik ben dankbaar
dat het harde werken dat we als bestuur
dagelijks doen, heeft geresulteerd in
een volgende stap. Verheugd kan ik
melden dat ik mij vanaf nu in de rol van
Kwartiermaker fulltime in kan gaan
zetten voor onze mooie binnenstad en
haar ondernemers!
Er liggen meerdere mooie plannen
klaar ter uitvoering. Plannen die zullen
bijdragen aan het verwerken van deze

Ledenmutaties
De afgelopen drie maanden zijn er
weer diverse veranderingen geweest
in onze binnenstad. Het bestuur loopt
regelmatig door de stad en maakt hier
en daar wel eens een praatje. Soms
zijn we verrast dat er ergens een deur
is gesloten of juist ergens anders
één is opengegaan; ondernemers
komen en gaan. Die veranderingen
moeten worden bijgehouden in ons
communicatiesysteem Chainels, zodat
we optimaal met elkaar kunnen blijven
communiceren.

Wij vragen daarbij jullie hulp, als buren,
als betrokkenen, als ondernemer in
onze mooie binnenstad.
Als je een verandering ziet, geef deze
dan door aan je straathoofd. Die kan
dan afscheid nemen van de vertrekkend
ondernemer of de nieuwe ondernemer
welkom heten. Met deze melding
houden wij tevens ons ledenbestand up
to date.
Ook met deze samenwerking draag je
ook jouw steentje bij aan de bruisende
binnenstad.

bijzonder moeilijke coronaperiode en
kansen bieden in de (nabije) toekomst.
Ik kijk ernaar uit om de ondernemers
die ik nog niet ken te mogen
ontmoeten en samen met jullie onze
mooie stad nog duidelijker op de kaart
te gaan zetten!
PS: bekijk ook mijn introductievideo
op YouTube.
Tot ziens.
Remco
Gravendijk

TIP 4
De mobiele Chainels-app werkt natuurlijk
fantastisch om snel informatie uit te kunnen
wisselen. Zo kan je gemakkelijk en snel de
contactgegevens opzoeken van een collega.
Maar dat werkt alleen maar als die collega
heeft aangegeven dat zijn contactgegevens
gedeeld mogen worden. Best jammer!
Maar heb je zelf die keuze al gemaakt?
Ga daarvoor naar ‘Gebruiksprofiel bewerken’
en pas onderaan je privacy instellingen
aan. Dat doe je door het selectievakje van
het emailadres en het telefoonnummer te
activeren.

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

Werkgroepen
Straathoofden
Sinds de vorige nieuwsbrief is de online
zichtbaarheid van onze ondernemers
op de website www.InDordrecht.nl
sterk verbeterd. Deze extra “etalage”
biedt ondernemers de kans om zich,
met professionele foto’s en teksten,
van hun beste kant te laten zien. Deze
actie loopt nog steeds en is gratis voor
alle POBD leden. Heb je dit nog niet
geregeld, meld je dan snel aan via de
website Indordrecht.nl: Aanmelden
fotografie en teksten binnenstad - In
Dordrecht.
De Straathoofden weten steeds
beter wat er in hun straat gebeurt en
spelen goed in op vragen van collegaondernemers. Zo wordt er op dit
moment de laatste hand gelegd aan

een leuk welkompakket voor nieuwe
ondernemers in onze binnenstad, op
initiatief van en gerealiseerd door
enthousiaste aangesloten ondernemers
binnen deze werkgroep. Voor het
uitwerken van nieuwe ideeën en acties
is de werkgroep op zoek naar meer
vrijwilligers.
Er zijn nog genoeg straten zonder
vertegenwoordiging in deze werkgroep.
Een gemiste kans!
Wil je een bijdrage leveren aan meer
beleving in jouw straat en uiteindelijk
aan de gehele binnenstad, meld je dan
aan als straathoofd via secretariaat@
pobd.nl, of treed in contact met een van
de reeds actieve Straathoofden die zich
binnenkort voorstellen via Chainels.

Openbare Ruimte
matten, maar ook bewegwijzering blijft
een aandachtspunt.
Recent zijn er openbare toiletten
opgeleverd op de Weeskinderendijk en
Grote Markt in Dordrecht.
Het eerste volledig corona-proof
toilet is door de wethouder geopend.
Vreugde alom want dit plan kent
een tijdsbestek van 8 jaar waarin
uiteindelijk ook rolstoelgebruikers
zijn voorzien van een goed en degelijk
toegankelijk toilet, hufterproof
en zelfreinigend. Kijk voor meer
informatie op www.dordrecht.nl/
openbaartoilet

Hallo allemaal, vanuit de werkgroep
Openbare ruimte zijn we achter de
schermen altijd bezig. Zo is er wekelijks
overleg met Crowd Management om
in de Dordtse binnenstad coronaproof te kunnen blijven winkelen. Voor
wat betreft het uitstallingenbeleid
blijven wij constructief in gesprek
met de gemeente en brengen knelen pijnpunten van de ondernemers
in kaart. Met pilots zoeken we naar
oplossingen, hebben wij korte lijnen en
houden we vinger aan de pols.
Via Chainels volgen wij zaken
aangaande de Openbare Ruimte en
schakelen daar waar gewenst. In
het KVO zorgen we regelmatig voor
een schouw door het gebied. Het
knelpunt parkerende bestelbussen
alsook fietsers en scooters/brommers
blijven aandachtspunten, om de
toegankelijkheid voor de bezoekers
van onze binnenstad te borgen. Deze
punten komen ook aan de orde In
het Bereikbaarheidsoverleg met de

gemeente, evenals onverwachte
wegopbrekingen etc. Diverse
nutsbedrijven werken vaak met
onderaannemers en ad hoc planningen,
waar men met de juiste en gerichte
communicatie grip op probeert
te krijgen richting bewoners en
ondernemers. Vanuit de werkgroep zijn
we eind juni weer gestart met “Live”
vergaderingen. Op de planning staat
een update voor wat betreft de rode

Mooi dat de POBD deze laatste
fase heeft mogen meemaken en
hierdoor een onzichtbare verbinding
is tussen het kernwinkelgebied en het
havengebied. Hetzelfde geldt voor
de Weeskinderendijk. Een mooie
bijdrage voor de bezoeker van het
kernwinkelgebied, geef het door aan de
klanten en bezoekers.

Werkgroepen

Koplopers
Zoals u weet houden de Koplopers
zich bezig met het creëren van nieuwe
acties en/of evenementen om de
beleving en bezoekersaantallen in onze
binnenstad te verhogen. Het afgelopen
jaar hebben de Koplopers zeker
niet stil gezeten, maar werden hun
plannen telkens gedwarsboomd door
de aanhoudende coronamaatregelen.
Maar het einde is in zicht en eindelijk
kunnen er weer leuke dingen
gerealiseerd worden!

van dit evenement. Hierdoor profiteren
ook de ondernemers in de binnenstad
van de grote bezoekersaantallen die dit
evenement met zich meebrengt.
Er zijn drie verschillende startpunten
met elk een eigen route door het
centrum, die de wandelaars op een
leuke manier kennis laten maken
met onze mooie binnenstad en

Zo gaan vanaf 16 juli de Dordtse
Feesten van start, een reeks van
diverse concerten, feesten en
voorstellingen verspreid over de
maanden juli, augustus en september.
Deze zullen plaatsvinden op de locaties
Energiekade en Wantijpark. Door een
goede samenwerking van de Koplopers
met Stadswandeling078 en de Dordtse
Feesten zullen er dagelijks wandelingen
aangeboden worden aan bezoekers

haar ondernemers. Door inzet van
communicatiekanalen van zowel de
Dordtse Feesten, Stadswandeling078
en Dordrecht Marketing&Partners
komen deze wandelingen onder de
aandacht van een groot publiek.
Een bijzonder mooi initiatief dat zeker
kansen zal bieden voor de winkeliers!
Er staan nog voldoende acties in de
steigers bij de Koplopers waarover u
later meer hoort. Houd de volgende
nieuwsbrief en informatie op Chainels
in de gaten.
Buiten nieuwe acties is er ook nog
anders nieuws vanuit de Koplopers.
Doordat Remco Gravendijk per 1 juli is
aangesteld als Kwartiermaker moest
er een nieuwe voorzitter aantreden.
We zijn daarom enorm blij dat we
Ties Roodfeld mogen presenteren
als nieuwe voorzitter van werkgroep
Koplopers. Ties zal zich uitgebreid
voorstellen in de volgende nieuwsbrief.

Dordt in de Mode
Zondag 19 september is het zover!
Op deze datum gaan wij samen met
enthousiaste ondernemers Dordt
in de Mode organiseren in het
kernwinkelgebied van Dordrecht.
Na een jaar van de leukste plannen
telkens te moeten annuleren, kunnen
we dan eindelijk weer iets leuks op
de agenda zetten. Doordat we bij het
uitwerken van de plannen, en misschien
ook in september, nog steeds met
diverse coronabeperkingen te maken
hebben, heeft de organisatie al zijn
creativiteit aan moeten wenden om

een modespektakel neer te zetten dat
anders is dan anders. Dit jaar komt
er een catwalk die door de gehele
binnenstad zal lopen, om zo aan de
gewenste spreiding van de bezoekers
in de openbare ruimte te voldoen.
Tegelijkertijd biedt dit aan nagenoeg
alle deelnemende moderetailers de
mogelijkheid om een show voor “eigen
deur” te organiseren. De modellen
worden op hun route door het centrum
muzikaal begeleid door een Deejay op
een bakfiets.
Dit leuke initiatief is ontstaan vanuit de
werkgroep Koplopers en de betrokken

organisatoren zullen op korte termijn
alle moderetailers benaderen voor
meer uitleg over en de mogelijkheden
van deelname aan deze show.
Gelijktijdig met Dordt in de Mode wordt
ook het evenement Dordt Pakt Uit
georganiseerd waarover u meer kunt
lezen in deze nieuwsbrief.
Beide events zorgen voor veel
traffic in onze binnenstad. Een
mooie gelegenheid om bezoekende
modeliefhebbers te verrassen met al
het moois wat de nieuwe collecties te
bieden hebben!

Bureau Binnenstad Dordrecht
Voor het leegstandsprobleem in de
binnenstad hebben we een paar drukke
maanden achter de rug.
Een deel van die tijd hebben we
met jullie gedeeld via presentaties,
interviews en documenten. Daarna
hebben we onze visie aan jullie
voorgelegd en met een enquête de
steun hiervoor gezocht en gevonden.
Dit is allemaal ingebracht in het grote
overleg van 21 juni jl. met het op te
richten Bureau Binnenstad Dordrecht.
We verschillen dus (nog steeds) van

mening over enkele punten (goed
nieuws: over 85% van de punten
zijn we het wel eens). De gemeente
gaat medio september de adviezen/
plannen behandelen met het college
van Burgemeester en Wethouders en
alle raadsleden. De gemeente heeft
ons gevraagd om voor 1 september
ons nog éénmaal te verdiepen in de
onderliggende materie met behulp
van collega-ondernemers in andere
gemeentes. Daarvoor zijn enkele
voorbeelden aangedragen waar wij

als bestuur op bezoek en in gesprek
gaan met binnenstadmanagers en
ondernemers. Uiteraard zoeken we
nadrukkelijk naar argumenten om
anders te gaan denken. Op basis
van die (nieuwe) indrukken kunnen
wij de standpunten dan mogelijk
heroverwegen. Die resultaten koppelen
we dan half augustus aan jullie terug.
Dit doen we dan uiteraard via ons eigen
medium, Chainels.

Dordt Pakt Uit staat in de startblokken!
En zo gaat het eruit zien…

De werkgroep Evenementen is druk
bezig met de voorbereidingen van
Dordt Pakt Uit: hét evenement voor
én door ondernemers in de Dordtse
binnenstad. En de plannen zien er goed
uit! De vergunning is aangevraagd dus
we duimen dat alles door kan gaan.
Wat zijn de plannen?
Op zaterdag 18 september zullen
de activiteiten zich vooral in de
winkels afspelen. Uit de enquête die
we gehouden hebben kwamen al veel
leuke plannen naar voren! De komende
weken gaan we samen met jullie kijken
hoe we hier een toffe invulling aan
kunnen geven waarbij we bezoekers
verrassen met leuke proeverijen,
activiteiten, demonstraties, shows en
meer.

Op de pleinen
Omdat er op zondag geen markt
is, hebben we op 19 september
meer ruimte om in de buitenruimte
extra dingen te doen en zo mensen
naar de stad te trekken. Zo zal er
op het plein aan het eind van de
Vriesestraat een Deliplein komen
waar bezoekers kunnen proeven van
lekkernijen van verschillende zaken.
Op het Stadhuisplein zullen hippe
kunstenaars aan het werk zijn die
zorgen voor een leuke interactie met de
bezoekers. Op het Statenplein worden
leuke activiteiten voor kinderen
georganiseerd en zorgt stichting ToBe
voor demonstraties dans en muziek.
En last but not least: zondag is er ook
Dordt in de Mode. Op verschillende
plekken in de stad zullen modellen de

laatste fashiontrends laten zien. Niet
op vaste podia maar swingend door
de stad en showend in verschillende
straten.
Bijzonder evenement
Natuurlijk kan corona ook bij dit
evenement een streep door de plannen
zetten. Maar zolang de winkels en
horeca openblijven, kun je in je zaak
allerlei leuke dingen doen. Hier zetten
we dan ook extra op in. Bedenk iets
leuks, werk samen met een collegaondernemer en verras mensen die jouw
winkel binnenstappen. Dan kunnen
we er hoe dan ook een bijzonder
evenement van maken!

Passantentelling
Via Chainels ben je geïnformeerd over
de boete die de gemeente Enschede
heeft gekregen voor het gebruik van
het passanten telsysteem dat wij in
Dordrecht ook gebruiken. Dit systeem
zou niet Privacy Proof zijn.
De gemeente Enschede is in beroep
gegaan tegen deze boete en wordt
daarin ondersteund door de
leverancier. Wij hebben inmiddels
diverse maatregelen genomen om
te voorkomen dat ook wij een boete
krijgen.

Deze bestaan uit de volgende twee
zaken (die in Enschede nog niet op orde
waren):
1. We plaatsen stickers in de
binnenstad waarmee we het 		
winkelende publiek informeren dat
wij gebruik maken van een
passanten telsysteem. Op dit 		
moment zijn we in afwachting van de
gemeente op welke wijze dit het
beste ‘geplakt’ kan worden.
2. We sluiten een Gegevens-		
Verwerkings-Overeenkomst met de
leverancier waarin de afspraken
over de privacy van de ‘getelde
passanten’ goed zijn geborgd.

Op deze wijze menen we de risico’s
op een bekeuring geminimaliseerd te
hebben. Daarnaast zijn we van mening
dat de gebruikte techniek wel degelijk
‘Privacy Proof’ is. De uitkomsten van
deze rechtszaak zal daar een goede
garantie voor kunnen bieden. Tot die
tijd blijft ons systeem in ieder geval
actief.

Inzicht passantentelling gebied bij
de Johan de Wittstraat
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Jullie input is daarom altijd welkom;
zelfs na afloop bij de interpretatie van
de ontvangen antwoorden. Alleen
samen komen we tot een goed oordeel.
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Dat garandeert echter niet dat de
enquête perfect is qua vraagstelling
en werking. Soms kan een opkomend
probleem TIJDENS de enquête nog
hersteld worden. Dat is al enkele malen
gedaan met dank aan diverse alerte
deelnemers.

2021-06-01

De afgelopen maanden hebben we
met enquêtes de meningen gevraagd
van diverse groeperingen binnen onze
community.
Het maken van een goede enquête
is echter een vak apart. Omdat
we hiervoor geen afgestudeerde
specialisten in huis hebben, doen we dat
zelf. Om de kwaliteit van een enquête
te borgen draaien we eerst proef met
een kleine steekproef-groep. Met
deze input wordt de enquête verder
geoptimaliseerd.

Eén van onze telpunten staat bij
Broodcafe Jaap die maandelijks deze
rapportage ontvangt.
Zo zijn er nog 12 telpunten in
onze binnenstad die elk hun eigen
rapportage ontvangen.
Wellicht leuk om zelf een keer jouw
eigen omgeving te bekijken.
Via de straathoofden is deze
informatie op te vragen.

