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Ons kenmerk

Betreft

Tijdelijke maatregelen

Geachte ondernemers,
Op 18 april is de live-uitzending van The Passion in Dordrecht. Dit bijzondere
evenement is een productie van EO en KRO NCRV, en verbeeldt een eigentijdse
vertaling van het Paasverhaal. De hoofdlocatie is het Maartensgat. De processie,
het dragen van het verlichte kruis, gaat door een groot gedeelte van de Dordtse
binnenstad. U ontvangt circa drie weken voor de uitzending een brief met
uitgebreide informatie over wat dit allemaal betekent voor uw onderneming.
Voor nu informeren wij u alvast over wat wel en niet is toegestaan tijdens het
evenement. Dit voor het geval u een activiteit wilt organiseren.
Omwille van de veiligheid en de mobiliteit wordt de exacte route van de
processie niet bekend gemaakt. Uw onderneming ligt echter wel in de directe
nabijheid van het gebied waar het evenement plaatsvindt.
Dit betekent het volgende voor u:
Gebied Maartensgat
Bevindt uw onderneming zich tussen de Leuvebrug en Roobrug of op het
Grotekerksplein, dan mag u pas ná de uitzending op 18 april (20.00 – 22.00
uur) van The Passion een nevenactiviteit in de buitenruimte organiseren.
Op het Grotekerksplein/de Houttuinen is het niet toegestaan om buiten voor of
tijdens de live uitzending zwak-alcoholische dranken te verstrekken. Hierop
wordt gehandhaafd.
Havengebied
Bevindt uw onderneming zich tussen het Energieplein en de Roobrug, dan mag
er vóór en ná de uitzending op 18 april een nevenactiviteit in de buitenruimte
plaatsvinden. Echter tijdens de uitzending (20.00 en 22.00 uur) mag er geen
versterkt geluid worden geproduceerd.
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Wilt u een buitenactiviteit organiseren dan graag in de sfeer van The Passion;
bijvoorbeeld gospel of een singer-songwriter. Of in het teken van
"Eenzaamheid", het centrale thema rondom The Passion.
Vergunning
Voor een buitenactiviteit dient u een kleine evenementenvergunning aan te
vragen. De uiterlijke datum daarvoor is 19 februari 2019. Betreft uw activiteit
een kleine groep, minder dan 250 personen, waarbij geen maatregelen vanuit
de gemeente nodig zijn, dan volstaat een melding. Lees hierover meer op de
website van de gemeente Dordrecht.
Verkeershinder
Tijdens de op- en afbouwfase van het evenement (10 t/m 23 april) kunt u in de
binnenstad verkeershinder ondervinden. Op de dag van de uitzending wordt een
deel van de stad tijdelijk afgesloten voor verkeer en autovrij gemaakt. Heeft u
op die dag een feest, receptie of ander evenement waar veel gasten naar toe
komen, zorg er dan voor dat uw gasten vóór 18.00 uur aanwezig zijn. Het kan
namelijk zijn dat het niet mogelijk is om voor uw onderneming te parkeren. In
week 13 (eind maart) wordt u hierover verder geïnformeerd.
Voorziet u problemen? Neem dan contact op via passion@dordrecht.nl.
Met vriendelijke groet,

De heer R. Naaktgeboren
Projectleider The Passion
Opgavemanager Levendige Binnenstad
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