
Nieuwsbrief
voor en door ondernemers
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We zijn alweer op de helft van het 
jaar 2019. Een mooi moment om 
terug te kijken naar wat er zoal is 
gedaan en vooruit te kijken naar 
wat er nog moet gebeuren. Op het 
moment van schrijven zijn we de 
laatste bijeenkomst van de Koplopers 
aan het regelen. Een groep van 
ondernemers die met elkaar leuke 
plannen heeft bedacht voor ons als 
ondernemer in de binnenstad van 
Dordrecht. Daar gaan jullie zeker nog 
meer van horen. De eerste plannen 
hebben hun vruchten afgeworpen 
tijdens de Shoppingnight op 27 juni jl. 
Dordt Pakt Uit is net achter de rug. 

Daarnaast zijn er op straatniveau 
ook veel leuke activiteiten die 
georganiseerd worden door de 
lokale ondernemers. Steeds meer 
winkeliers bieden hun hulp aan 
en worden lid van de POBD, een 
geweldige ontwikkeling die wij 
enorm waarderen.  Achter de 
schermen zijn wij druk bezig met de 
gebiedsindeling. Veel ondernemers 
geven aan moeite te hebben met de 
grote gebiedsindeling en zouden zich 
beter thuis voelen bij een iets meer te 
behappen verdeling, terwijl anderen 
zich weer meer bezig willen houden 
met promotie of evenementen. 

Woord van de voorzitter

Enquêtes
De POBD probeert met en voor 
haar leden de bedrijvigheid in de 
binnenstad te verhogen.
Meer bezoekers zouden kunnen 
leiden tot meer klanten. Of we de 
juiste dingen goed doen is altijd 
belangrijk om te weten. Daarom 
proberen we de ‘opbrengsten’ 
van een actie te meten, o.a. 
met enquêtes. Om waardevolle 
informatie daaruit te kunnen halen 
is een grote respons belangrijk. We 
zullen in de toekomst regelmatig 
korte en bondige enquêtes uitzetten 
en hopen op jullie input. 

Een voorstel om dat te gaan 
realiseren is in de maak en wordt 
tijdens de ledenvergadering op 24 
september aanstaande aan de leden 
gepresenteerd. Zorg dat je erbij bent, 
wij hopen dan de basis te leggen voor 
POBD 2.0. Samen met en voor u!

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. 

Even voorstellen
Werkgroep 3

Op 1 oktober moet de POBD haar 
subsidieverzoek ingediend hebben 
bij de gemeente.. Dat kan alleen als 
we een door de leden goedgekeurde 
begroting hebben. Deze begroting 
stellen we graag samen met de 
werkgroepen op. Dat kan alleen 
als we uiterlijk 15 september 
kunnen beschikken over de 
deelbegrotingen van de werkgroepen. 

Financieel

Marsha van de Graaf
Marsha is werkzaam bij Juwelier 
Avenue Sarisgang. Sinds een maand 
betrokken bij de POBD, omdat zij het 
heel belangrijk vindt hier actief aan 
deel te nemen. 

Dennis van Buuren
Dennis is gedreven, vol energie en 
ambitie. Sinds 2 jaar eigenaar van 
Visser’s Poffertjes en sinds kort ook 
van Osteria- Bar Luca. Daarnaast is 
hij voorzitter van Stichting Horeca 
Scheffersplein. 
Hij vindt het geweldig om mensen te 
verbinden, een zaak vol blije mensen 
te zien of om zelf gezellig uit eten te 
gaan met zijn vriendin.  

Nathalie Duijzer 
Sinds maart 2018 heeft zij, na 
26 jaar werkzaam geweest te 
zijn in de hotellerie, het stokje 
overgenomen van haar man Jurian 
Duijzer bij Intertoys Dordrecht 

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

Centrum. Nathalie zet zich graag 
in voor de POBD en vindt een 
goede samenwerking tussen de 
ondernemers belangrijk, om van 
Dordrecht een bruisende binnenstad 
te maken.

Jim Worung
Eigenaar van woonwinkel Carleentje 
op de Voorstraat Augustijn. “Ik 
vind het belangrijk om deel te 
nemen aan de Werkgroep 3 en wil 
mij inzetten om ons winkelgebied 
leuker en gezelliger te maken. Dat 
kan alleen bereikt worden door een 
goede onderlinge samenwerking en 
volledige inzet.”

Johan van Hilten
Ik werk bij JouWinkel aan de 
Voorstraat. Het roer ging om in 2015 
en nu anno 2019 een heerlijke winkel 
opgebouwd. Vele handen maken licht 
werk, alleen met z’n allen kunnen we 
er iets heel moois van maken.

v.l.n.r. Johan, Dennis, Jim. 
Zittend: Nathalie, Marsha

En de werkgroepen verzinnen hun 
begroting natuurlijk ook niet zelf. 
Ze doen dat graag samen met (de 
input van) de onder hen vallende 
winkeliers.
Kortom, na het lezen van dit artikel 
kunt u alle suggesties kwijt aan het 
bestuur van uw werkgroep die er 
mee aan de slag gaat in hun eigen 
begroting. Ik wens u veel inspiratie.



De gemeente Dordrecht wil de 
kwaliteit van de historische 
winkelstraten in de binnenstad 
verbeteren. Bijvoorbeeld door 
eigenaren van winkelpanden te 
helpen bij het opknappen van hun 
puien. Sinds 2016 is daarvoor een 
subsidieregeling beschikbaar, die dit 
jaar is verlengd.
De subsidies gelden voor panden 
in de zogenaamde ‘couleur locale’ 
straten Voorstraat, Grote Spuistraat, 
Vriesestraat en Nieuwstraat. Met 
speciale aandacht voor het gebied 
van de Voorstraat midden. Maar ook 
voor de watergevels van de panden 
grenzend aan beide kanten van 
de Voorstraathaven. De subsidies 
zijn onder meer beschikbaar voor 
gevelverbetering, schilderwerk, 
wonen boven winkels, tijdelijke 
programmering en watergevels. 

Aan de slag! Jeuken uw handen om 
aan de slag te gaan? Mooi! Meer 
informatie is te vinden op 
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/
Overzicht_Inwoners/Subsidie/. 

Subsidie voor 
opknappen 
winkelpuien 
binnenstad  

Het hele jaar door trekt de 
binnenstad van Dordrecht vele 
bezoekers. Het is dé plek in Dordrecht 
om te winkelen, een hapje te eten 
of om ‘gewoon’ even doorheen te 
lopen. Maar het is wel zo fijn om 
dat in een schone binnenstad te 
doen. Een schone binnenstad is 
aantrekkelijker, straalt gastvrijheid 
uit en voelt veiliger. Daar zijn we 
samen verantwoordelijk voor.
Al meer dan 175 ondernemers dragen 
actief bij aan een peukenvrije straat 

met een peukenpaal of asbak voor 
bezoekers en werknemers. Wij zijn 
erg benieuwd naar uw ervaringen en 
willen graag weten wat het effect van 
deze actie is. Heeft u een peukenpaal? 
Vul dan een korte vragenlijst in (2-3 
min) (https://peukenpaal.typeform.
com/to/tsFf6g) (in te vullen tot 15 juli). 
Wilt u ook een peukenpaal of heeft u 
een ander goed idee voor een schone 
stad? Mail dan Iris Cockx 
(imj.cockx@dordrecht.nl).

Draag bij aan een peukenvrije 
binnenstad

De ALV op 24 september aanstaande 
staat deels in het teken van een 
presentatie over huurprijzen en uw 
mogelijkheden om daar wat aan te 
doen. Dat leek ons een interessant 
onderwerp voor onze leden. Maar 
er zijn natuurlijk meer boeiende 
en interessante onderwerpen te 
bedenken.

Thema’s voor ledenvergaderingen
Graag maken we met jullie een 
programma van relevante items 
voor de komende maanden/jaren. 
Afhankelijk van de geleverde 
input beperken we ons tot de 
ALV’s of organiseren we speciale 
bijeenkomsten. Onderwerpen kunt 
u indienen bij het secretariaat, 
eventueel voorzien van een voorstel 
spreker.

Na het eerste succes van vorig jaar 
vindt op 22 september wederom 
Dordt Fit plaats. De gehele 
binnenstad zal in het teken staan 
van sport. Vele sportclubs zullen 
zich presenteren en geven o.a. 
demonstraties. Op podia kunt u 
genieten van o.a. ballet en dans-
activiteiten. 

Evenement
Dordt Fit 

De afgelopen maanden hebben 
Dordrecht en haar toeristen 
kunnen genieten van de vele 
schapenkunstwerken die de etalages 
hebben gesierd. De een nog mooier 
dan de ander. Bij deze actie hoorde 
een wedstrijd: welke leverancier had 
het mooiste schaap gemaakt. Die eer 
was weggelegd voor Joker Design op 
de Vriesestraat. Gefeliciteerd namens 
de collega’s en eet smakelijk bij de 
Grote Griek. Daarnaast hebben we 
drie deelnemende bezoekers ook 
kunnen verblijden met een diner 
bon. Het is erg bijzonder om te 
kunnen melden dat twee van de drie 
winnaars nieuwe bewoners worden 
van Dordrecht. Deze prijs is hun 
eerste formele kennismaking. We 
hebben er dus vier warme fans bij.
Het klapstuk van de actie had de 
veiling moeten worden op het 
Stadhuisplein. Bijzonder om te 
zien hoe na een eerste succesvolle 
veilingronde de portemonnee verder 
nagenoeg dicht bleef. Inclusief 
de verkoop van de doeken aan de 
ondernemers zelf, is de opbrengst 

beperkt gebleven tot € 530. Dat 
staat in geen verhouding tot de 
artistieke waarde die de doeken 
vertegenwoordigen. Het restant, niet 
geveilde, doeken krijgt een mooie 
bestemming. We zijn hiervoor in 
gesprek met de kinderafdeling van 
het Albert Schweitzer Ziekenhuis in 
Dordrecht.
Ons rest een trots gevoel over jullie 
creativiteit. En uiteraard de dank van 
Stichting Sara die sowieso heel bij 
was met het geld en de aandacht.

Schapenactie 



Vooraankondiging presentatie 
verkeerstructuurplan 

Schil-West/Spuiboulevard 
De gemeente Dordrecht heeft de 
ambitie om de komende 10 jaar te 
groeien met 10.000 woningen. Deze 
groei is nodig om de voorzieningen 
in de stad op peil te kunnen 
houden. De extra woningen leveren 
logischerwijs extra druk op het 
wegennet van de stad. Ter uitvoering 
van de gebiedsvisie Spuiboulevard 
e.o. (vastgesteld door de raad op 
18 december 2018) is de gemeente 
Dordrecht bezig met het opstellen 
van een Verkeersstructuurplan 

voor het gebied tussen het spoor, 
de Johan de Witsingel en de 
Spuiboulevard. Rekening houdend 
met de groeiambitie van Dordrecht 
heeft het verkeersstructuurplan 
als doel om de binnenstad voor 
de komende decennia goed 
bereikbaar te houden. Graag wil de 
gemeente met u in overleg om een 
aantal basisgedachten over het 
verkeersstuctuurplan te bespreken. 
Hierover ontvang u binnenkort een 
uitnodiging.

In 2020 vieren we met de hele stad 
800 jaar stadsrechten van Dordrecht. 
Onze stad bestaat al zeker 1000 jaar, 
maar door deze stadsrechten werd 
Dordrecht de eerste echte stad in het 
graafschap Holland en is daarmee op 
de kaart gezet. Het wordt een viering 
voor en door de stad (en regio) maar 
natuurlijk ook met een nationaal 
karakter.
Tijdens deze mijlpaal wordt dit onder 
andere gevierd met:
•  Zogenaamde ‘burgerinitiatieven’  
 uit de stad;
• Feest in de wijken;
• Schapenkoppenfeest met een 
 speciale editie van Big Rivers, 
 een grootse viering van ons    
 verjaardagsfeest in zomerse stijl;
• Een unieke hoogwaardige expositie 
 waarbij de Dordtse en   
 internationaal bekende schilder  
 Albert Cuyp centraal staat.
De gemeente en het projectteam 
nodigen ook geïnteresseerde 
ondernemers uit voor de 
startbijeenkomst. Tijdens deze 
avond krijgt u meer inzicht in de 
planning en activiteiten. Daarnaast 
krijgt u meer informatie over 
de subsidiemogelijkheden en 
bijbehorende voorwaarden. Voor u 
dus interessant om activiteiten in 
de straten en binnenstad breed te 
plannen!
Locatie: Kunstmin, De Kleine Zaal. 
Datum en tijd: 10 juli, vanaf 18h30.
Inschrijven kan via 
www.dordrecht800.nl

Dordrecht is 
jarig in 2020

Pinnen goedkoper

Voor kleine ondernemers die gebruik 
maken van SumUp of iZettle is er 
wellicht een besparing te realiseren. 
Eind vorig jaar hebben beide 
leveranciers hun kostenstructuur 
gewijzigd zonder de bestaande 
klanten daarover te informeren. 
Nieuwe ondernemers kunnen klant 
worden van hun diensten tegen een 
vast verrekentarief van 1,95% per 
transactie. Het variabele tarief met 
een instap van 2,75% is daarmee 
komen te vervallen. 
Als je als ondernemer weinig omzet 
maakt en (bijna) nooit een bijstelling 
op je tarief krijgt die onder de 1,95% 
zakt, dan kan je via de website van 
beide leveranciers eenmalig deze 
wijziging invoeren. Dat scheelt in 
sommige gevallen tot maximaal 
0,8%. Daarmee verdien je zo een paar 
tientjes op jaarbasis. Wie het kleine 
niet eert ………
Lees de informatie op de website van 
jouw leverancier hier goed op na!

e

Passantentelling
weer actief

Na maanden een zwart beeld gehad 
te hebben is de passantentelling 
weer actief. De discussie rondom de 
privacy heeft ertoe geleid dat we niet 
alle informatie meer krijgen die we 
konden gebruiken. De essentie (voor 
fijnproevers) zit in de mogelijkheid 
om individuen als uniek persoon 
te kunnen volgen. Die optie is niet 
meer toegestaan. Je begrijpt het 
pas als zoiets tegen jou gebruikt 
wordt. Maar het systeem is weer 
online en bruikbaar voor onze 
informatiebehoefte, zij het dat die 
minder waardevol is dan voorheen. 
Het zal dan ook niet verbazen dat de 
bijdrage aan het in stand houden van 
dit systeem voor ons ook goedkoper 
is geworden. Dat is dan een pleister 
op de wonde.

Gebreken en ongemakken in de 
openbare ruimte meldt u aan de 
Wijklijn. Denk bijvoorbeeld aan een 
kapotte straatverlichting, een gat in 
de bestrating, verkeerd aangeboden 
afval, graffiti of een omgevallen 
boom. Dit kan heel eenvoudig via 
de ‘Gemeente Dordrecht app’ op uw 
smartphone. U downloadt de app van 
de gemeente Dordrecht gratis via de 
App Store en de Google Play Store.
Na het installeren, kunt u een 

Wijklijn app
Snel en eenvoudig een melding openbare ruimte doen via uw smartphone 

melding doen bij de Wijklijn. 
U doorloopt daarvoor de volgende 
stappen:
• druk op de toets ‘Nieuwe melding’
• maak een foto
• kies de categorie
• geef een omschrijving
• via GPS bepaalt u de locatie, u kunt  
 deze handmatig aanpassen
• klik op ‘Meld probleem’
• vul eenmalig uw persoonlijke   
 gegevens in

• klik op ‘ga verder’ en u heeft uw  
 melding verstuurd
Meldingen worden uiteraard zo snel 
mogelijk afgehandeld.
U kunt ook een melding doen 
telefonisch via nummer 14078 of 
via de website van de gemeente 
Dordrecht: 
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/
Overzicht_Inwoners/Melden_bij_
de_gemeente/Wijklijn_melding_
openbare_ruimte 



Herinrichting Vest 

Bedrijfsafval 
Kan ik gebruik maken van de huisvuilcontainers in Dordrecht. 

Hoe werkt dit? Hoe werkt het reinigingsrecht?
Bedrijven zijn vrij in hun keuze welke 
afvalinzamelaar van bedrijfsafval 
hun afval ophaalt. Bedrijven 
met weinig afval kunnen bij 
uitzondering van de (ondergrondse) 
huisvuilcontainers van de gemeente 
gebruikmaken. Hiervoor betalen 
zij dan reinigingsrecht. Het tarief 
hiervoor is afhankelijk van het aantal 
afvalzakken per week, de grootte van 
het bedrijf en de branche.
De bedrijven en organisaties 

van Dordrecht die van het 
reinigingsrecht gebruik willen 
maken, kunnen dit aanvragen 
bij het Gemeentebelastingen en 
Basisinformatie Drechtsteden 
(GBD). Bedrijven met meer dan 15 
afvalzakken in de week komen niet in 
aanmerking voor het reinigingsrecht. 
Zij dienen altijd een contract met een 
afvalinzamelaar af te sluiten.
Heeft u met uw bedrijf niet meer dan 
15 afvalzakken in de week en wilt u 

gebruik maken van de (ondergrondse) 
huisvuilcontainers van de gemeente, 
dan kunt u zich aanmelden via:
https://cms.dordrecht.nl/
Ondernemers/Overzicht_
Ondernemers/Belastingen/
Reinigingsrecht_voor_bedrijven 
Meer informatie en de tarieven 
kunt u vinden in de Verordening 
Reinigingsrecht 2019.

Een aantal enthousiaste 
ondernemers is de afgelopen 
maanden als projectgroep aan 
de slag gegaan om de Dordtse 
Binnenstad meer op de kaart te 
zetten. Met als eerste resultaten de 
Shoppingnight op 27 juni, aansluiting 
op de campagne Binnenstad 
Dordrecht #bijzonderdichtbij, 
raamversiering op o.a. het V&D-
pand en een spaaractie die 
de ondernemers verbindt. De 
deelnemers hebben ervaren dat 
samenwerking leidt tot 1+1=3. 
Weliswaar niet zonder slag of stoot. 
Vertrouwen in elkaars bijdrage en 
de bereidheid om iets in te leveren 
op de eigen ideeën heeft deze 
groep gemaakt tot een sterk team. 
Is daarmee het project Koplopers 
beëindigd? Vanuit de 1.0-groep klinkt 
de roep om vooral door te gaan op 
de ingeslagen weg en gezamenlijk de 
Dordtse binnenstad te versterken. 

Koplopersgroep gaat door
Shoppingnight goed bezocht

Interesse om mee te doen met 
Koplopers 2.0? Stuur een bericht 
aan secretariaat@pobd.nl voor 
informatie.

Eerste Shoppingnight Dordrecht 
smaakt naar meer
Op donderdagavond 27 juni was 
de Dordtse binnenstad voor de 
eerste keer het podium voor de 
Shoppingnight Dordrecht. Tijdens 
deze avond waren de winkels in de 
binnenstad tot 22:00 uur geopend en 
konden de bezoekers genieten van 
muziek in de straten, lekker hapjes en 
drankjes en natuurlijk leuke acties.
Wethouder Burggraaf gaf symbolisch 
de aftrap door de nieuwe etalages in 
het oude V&D-pand te onthullen. In 
deze etalages worden een twintigtal 
Dordtse ondernemers getoond, de 
zogenaamde “koplopers”. Zij hebben 
deze avond, in samenwerking met de 

POBD en Dordrecht Marketing, ook 
georganiseerd.
 
Succesvolle eerste editie
De organisatie is gezien het aantal 
bezoekers, de tevredenheid onder de 
winkeliers en de positieve reacties 
van het publiek, erg trots en tevreden 
over de Shoppingnight. Binnenkort  
zijn al de eerste gesprekken om er 
voor te zorgen dat de Shoppingnight 
een vast gegeven wordt op de 
Dordtse evenementenkalender.
Tijdens de Shoppingnight heeft er een 
passantentelling plaatsgevonden 
in de winkelstraten en het aantal 
bezoekers is in vergelijking met 
reguliere koopavonden hoog te 
noemen. Het gemiddelde van alle 
straten is beduidend hoger (+30%) 
dan op andere koopavonden 
en vergelijkbaar met de 
donderdagavond tijdens de Passion.

Trots en tevredenheid bij de 
ondernemers
Naast de goede bezoekerscijfers 
zijn ook de deelnemende winkeliers 
positief. Naast de trots dat er op 
relatief korte termijn een dergelijk 
groot evenement met een groot 
draagvlak onder de winkeliers is 
georganiseerd is men ook tevreden 
over de avond. 

Dit najaar zal de Vest heringericht 
worden. Na een periode van ter 
inzagelegging van het voorlopig 
ontwerp is besloten om, op verzoek 
van ondernemers in de binnenstad, 
vijf extra parkeervakken in het 
ontwerp toe te voegen. Deze zullen 
komen aan de zijde van de Spuihaven 
nabij La Venezia en de Vriesebrug.  
De verwachting is dat het project na 
de zomer wordt uitgevoerd in een 

tweetal fases:
Fase 1: Aanbrengen verharding Johan 
de Wittbrug en kruising Johan de 
Wittstraat/Vest. Verharding Vest excl. 
rijbaan; Fase 2: Rijbaan Vest. 
Uitgangspunt is dat de Vest 
gedurende de maand december 
bereikbaar is voor alle verkeer. Zodra 
de definitieve planning bekend 
is alsook de fasering wordt deze 
geplaatst op de website 

www.dordrecht.nl/Projecten/Vest. 
Direct omwonenden worden 
voorafgaand en tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden rechtstreeks 
geïnformeerd door de aannemer. 
Heeft u nog vragen dan kunt u 
contact met opnemen met de 
projectcoördinator, de heer A. Plaisier 
via telefoonnummer 078-770 4626 of 
e-mail a.plaisier@dordrecht.nl.


