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Decora bloemdecoraties
Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf in het hart van 
Nijmegen. In onze winkel zijn wij hoofdzakelijk bezig met 
de verkoop van bloemen, planten en decoratiematerialen 
voor huis en tuin. Tevens kunnen wij voor u bestellingen 
door het hele land laten bezorgen... 

Maar vergeet ook niet de balie of werkplek die wij kunnen 
opfleuren met een wekelijks boeket of bloemstuk. Wij heb-
ben hiervoor abonnementen in allerlei soorten en maten. 
Ook geven wij advies en plaatsen wij groene planten om uw 
kantoor en of werkplek op te sieren.
Kijk op onze website www.decora-nijmegen.nl 
of stuur ons een email, decoranijmegen@hotmail.com.

Team Decora bloemdecoraties, Koningstraat 14, 6511 LB Nijmegen   
(t)024-3231527   (f)024-3229995

Officieel Knaus-Dealer

Caravan Occassionshow

Kampeer & Accessoireshop

Service & Onderhoud

  Arnoud van Gelderweg 103   5361 CV  Grave  Tel: 0486-420345     Fax: 0486-420098
www.caravancentergrave.nl                 info@caravancentergrave.nl

a d v e r t e n t i e
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Vijfentwintig ondernemers uit voorname-
lijk de Hezelstraten en de Houtstraat gaan 
meedoen aan een pilotproject dat op 8 janu-
ari 2008 van start gaat. Ook andere in het 
centrum gevestigde winkeliers zijn enthou-
siast en sluiten aan. Goof Snoek van Snoek 
Beenmode & Bodyfashion in de Ziekerstraat 
kan niet wachten op het begin van het project 
en ondertekende als eerste de overeenkomst 
met Binnenstadservice.nl. 

Zijn collega Wim Logger, eigenaar van tabak-
speciaalzaaak Totaal Gemak op de hoek van 
de Houtstraat en de Lange Hezelstraat, volg-
de als tweede Snoeks’ voorbeeld. “We hebben 
dagelijks vervoerders voor de deur. Het retour 
sturen van kranten en bladen levert complexe 
logistiek op. Binnenstadservice.nl kan dat veel 
efficiënter dan ik als winkelier. Bovendien: als 
ondernemer ben je eigenlijk wel verplicht dit 
soort initiatieven te ondersteunen. Daarom 
heb ik getekend.”

Eén afleveradres
Binnenstadservice.nl zal zich in eerste instan-
tie vestigen op het terrein van Latenstein 
aan de Waalbandijk 22. Dat wordt vanaf 8 
januari het afleveradres voor alle goederen 
van de aangesloten winkeliers. De levering 
wordt aan de hand van de instructies van de 
winkelier gecontroleerd. “Vervolgens heeft de 
winkelier drie mogelijkheden”, legt voormalig 
centrummanager Birgit Hendriks, een van de 
initiatiefnemers, uit. “De goederen worden 
op een door hem of haar aangegeven tijdstip 
in de winkel bezorgd. Of de goederen wor-
den rechtstreeks bij de klant bezorgd. Of het 
servicepunt slaat de goederen op totdat de 
winkelier ze afroept.”

Toegevoegde waarde
“De magazijnfunctie of het namens de  
winkelier bij de klanten thuis bezorgen van  
de goederen, leveren een duidelijke meer-
waarde aan het servicepunt”, stelt     ‹  

Initiatiefnemers: ‘Nijmeegse centrumwinkeliers 
nemen hun verantwoordelijkheid’

Het initiatief om in de Nijmeegse binnenstad 
te komen tot centrale goederendistributie door 
veel méér te doen dan alleen het aanpakken 
van het vervoersvraagstuk, kan op de enthou-
siaste steun van de winkeliers rekenen.  

Binnenstadservice.nl
slaat spijker op z’n kop

novionova

In de ochtenduren, als de roadbarriers neergelaten zijn en toegang tot het voetgangersgebied in het stadscentrum 
voor gemotoriseerd verkeer mogelijk is, is het meteen een drukte van belang. Vrachtwagens en bestelbusjes rijden 
af en aan om de winkels te bevoorraden. Foto: ESF Edwin Stoffer



Wim Logger, eigenaar van 
tabakspeciaalzaaak Totaal 
Gemak op de hoek van de 
Houtstraat en de Lange 
Hezelstraat, tekent als een 
van de eersten de over-
eenkomst met Binnenstad-
service.nl die hem door Birgit 
Hendriks wordt aangeboden.

Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl verzorgt ook de distributie van NovioNova. 
Vorige maand leverde hij samen met Elles Jonker, accountmanager bij Novio-
Nova, met een opgesierde bakfiets zo’n 900 actiekaarten met een roos af bij alle 
ondernemers in het verspreidingsgebied van NovioNova.   

 .
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Gerard Jansen, ook bestuurslid van de 
Stichting Binnenstadservice.nl, vast. Volgens 
Jansen zijn er zelfs nog meer mogelijkheden 
om die toegevoegde waarde te verhogen. 
“Denk aan beprijzing van de artikelen, een-
voudige montage-activiteiten of het ompak-
ken uit bulkverpakkingen in stuksverpakking.”

Shuttledienst voor parkeerders
De initiatiefnemers van Binnenstadservice.nl,
die afgelopen maandag hun plannen verder  
ontvouwden voor de deelnemers aan het 
pilotproject, zijn ook vast overtuigd van de 
haalbaarheid van een shuttledienst voor 
bezoekers aan de binnenstad. 
Stichtingsvoorzitter Max Prudon: “Bij 
Latenstein beschikken we over 1000 parkeer-
plaatsen. Binnenstadsbezoekers zetten daar 
hun auto neer en worden door ons met een 
shuttle naar verschillende haltes in de binnen-
stad gebracht. Het oude bedrijfsspoor over 
de Waalbandijk kan dienen als ‘busbaan’, die 
ook voor het goederenvervoer stad inwaarts 
wordt gebruikt.”
Voor het vervoer van personen en goederen 

zet Binnenstadservice.nl ‘schone voertui-
gen’ in, zodat de doelstelling van minder 
(vracht)verkeer in de binnenstad en dus scho-
nere lucht snel en optimaal gehaald wordt. 

Geen cent extra
“Het mooie is dat de basisservice (goe-
deren ontvangen en doorleveren) van 
Binnenstadservice.nl de winkeliers geen cent 
extra kost”, hield Birgit Hendriks de deelne-

novionova

Al in het voorjaar 2006 speelde een idee van Sluijsmans een belang-
rijke voorbeeldfunctie in de Instrumentenmap die door de landelijke 
Commissie Stedelijke Distributie werd uitgegeven. Sluijsmans haalde 
voor verschillende klanten bij depôts buiten het stadscentrum goede-
ren op en bezorgde die met zijn fietskoerierservice bij de winkeliers in 
de stad. 

Denktank
Deze werkwijze vormde de basis voor een denktank waaruit tenslotte 
het dienstenpakket van Binnenstadservice.nl is ontstaan. De aanpak 
van Binnenstadservice.nl krijgt overal in het land de handen op elkaar. 
In talloze plaatsen zijn systemen voor stadsdistributie bedacht om 
vervolgens een zachte dood te sterven. Volgens stichtingsbestuur-
der Gerard Jansen, al 35 jaar thuis in de transportsector,  maakt het 
Nijmeegse systeem kans van slagen omdat het uitgaat van de behoef-
te van de ondernemer. “De meeste stadsdistributiesystemen gaan uit 
van de visie van vervoerders en verladers. De transportsector heeft 
echter andere belangen in deze discussie en is ook veel gevoeliger 
voor concurrentie.”
De Nijmeegse Binnenstadservice.nl heeft inmiddels niet alleen de 
winkeliers achter zich gekre-
gen, maar krijgt ook bijval 
van de Commissie Stedelijke 
Distributie, Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) en 
de Eigen Vervoer Organisatie 
(EVO).

mers afgelopen maandag voor. “Financiering 
vindt plaats door middel van subsidiëring 
door gemeente, provincie en rijk. Voor onze 
toegevoegde diensten wordt wél een factuur 
gestuurd. Daar maken we de omzet. En ons 
systeem is zó aantrekkelijk, dat wellicht ook 
de transportsector er aan wil bijdragen. Ook 
de vervoerders en verladers hebben er voor-
deel bij en kunnen veel efficiënter werken.”

Jos Sluijsmans aartsvader van nieuw syteem

Jos Sluijsmans,. directeur en eigenaar van Fietsdiensten.nl in de 
Tweede Walstraat, mag zich de aartsvader noemen van het systeem 
dat Binnenstadservice.nl gaat hanteren. 

U KUNT REAGEREN OP WWW.NOVIONOVA.NL
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Voor het melden van uw (bedrijfs)nieuws, tips, ideeën, 
persberichten of commentaar kunt u altijd terecht bij de 
redactie van NovioNova:

Groenestraat 294 - Nijmegen
Postbus 31006
6503 CA  Nijmegen
T: 024 350 19 24
E: info@novionova .nl 
W: www@novionova .nl 
De deadline voor nummer 1-2007 van NovioNova, 
verschijningsdatum 28 juni, is op vrijdag 8 juni 2007.

novio
nova

Hoe krijg ik NovioNova in de bus?

De website van het nieuwe binnenstads-
magazine NovioNova zal vooral een forum-
functie krijgen. Nijmeegse binnenstads- 
ondernemers en alle anderen die zich betrok-
ken voelen bij het wel en wee van hartje 
stad, kortom de lezers van NovioNova, kun-
nen via het forum op www.novionova.nl hun 
mening ventileren, maar ook (met elkaar) in 
debat gaan. 

Website NovioNova heeft nadrukkelijk een forumfunctie

Ondernemers in debat 
op www.novionova.nl

“Iedereen kan z’n zegje doen op ons forum. 
We vragen slechts een eenmalige registratie, 
waarmee we spam en andere onplezierige 
zaken op onze website kunnen voorkomen”, 
aldus uitgever André Sonneville. Het electro-
nische forum biedt de mogelijkheid om op 
artikelen in de maandelijkse printversie van 
NovioNovum te reageren, terwijl er boven-
dien discussies over binnenstadsaangelegen-
heden aangezwengeld kunnen worden die 
niet direct verband houden met het blad.

De website www.novionova.nl komt tegelijker-
tijd met het verschijnen van het eerste num-
mer van NovioNova in de lucht. Sonneville: 
“De site is dan nog wel in ontwikkeling, 
maar de belangrijkste functies werken wel. 
Natuurlijk geeft de site ook alle informatie 
over NovioNova en is er een archieffunctie 
voor het gedrukte blad. Alle artikelen in 
NovioNova zullen later makkelijk terug te  
vinden zijn op de website.”

NovioNova wordt iedere laatste donderdag 
van de maand gratis bezorgd bij alle zaken in 
de winkelstraten in de Nijmeegse binnenstad. 
Ook alle ‘niet zichtbare’ bedrijven in binnen- 
en benedenstad, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel, ontvangen NovioNova.

Het verspreidingsgebied omvat niet alleen de 
binnenstad zelf. NovioNova wordt ook gratis 
bezorgd bij bedrijven aan de singels en in de 
schil direct om de singels heen.
Hebt u NovioNova niet ontvangen? Onze 
excuses daarvoor en maakt u er alstublieft per 

e-mail (info@novionova.nl) melding van. Wij 
zorgen dat u alsnog een exemplaar krijgt.

Woont of werkt u buiten het verspreidings-
gebied van NovioNova en wilt u het binnen- 
stadsmagazine toch ontvangen? Dat kan 
tegen vergoeding van bezorg- en administra-
tie-kosten. 
Ga naar onze website www.novionova.nl en 
meldt u aan voor een ‘buitenabonnement’ 
dat een jaar geldig is. De kosten ad. € 36,- 
worden gefactureerd.

U KUNT REAGEREN OP WWW.NOVIONOVA.NL
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Etienne Verkroost
voorzitter MKB-

Nijmegen

MKB-NIJMEGEN 
ONDERSTEUNT
Het afgelopen jaar heeft 
MKB-Nijmegen (www.
mkbnijmegen.nl) zich 
gericht op de lastenver-
lichting voor ondernemers. 
In samenwerking met de 
gemeente is de Individuele 
Scholingsregeling (ISR) uitgevoerd, waarmee 
ondernemers subsidie konden aanvragen voor 
de opleiding van personeel. Vervolgens heeft 
MKB-Nijmegen het initiatief genomen voor 
de ontwikkeling van het Ondernemersfonds 
Nijmegen. In samenwerking met de gemeente, 
IKN, VNO-NCW regio Arnhem Nijmegen, de 
KvK Centraal Gelderland en de Stichting 
Centrummanagement is het fonds gerealiseerd. 
Met het Ondernemersfonds 2006 worden dit 
jaar maar liefst 24 projecten gerealiseerd ter 
stimulering van de Nijmeegse economie. De 
deadline van het Ondernemersfonds 2007 is op 
1 juni verstreken. 
MKB-Nijmegen start binnenkort met een 
aantal nieuwe projecten. MKB-Nijmegen sluit 
aan bij het initiatief Succesvol Innoveren voor 
het Midden- en kleinbedrijf in Oost Nederland 
(SIMON). SIMON biedt een intensieve onder-
steuning voor ondernemers in Nijmegen die een 
goed idee willen omzetten in concreet onder-
nemingsresultaat. Het project is al van start 
gegaan en momenteel is het voor ondernemers 
mogelijk om zich voor deelname aan te melden 

(zie voor aanmelding www.mkbnij-
megen.nl).
Met de MKB-Nijmegen servicedesk 
zorgen wij voor een snel en pasklaar 
antwoord op welke ondernemers-
vraag dan ook. De ondernemer kan 
de desk raadplegen via een speciaal 
telefoonnummer of de website. Wij 
verwachten dat de desk na de zomer 
operatief is.
Met de Digitale Impuls wordt een 
basisvoorziening op internet geboden 
voor mkb-ondernemers. Met een 
basis-website kan de ondernemer zijn 
bedrijf goedkoop, snel en eenvoudig 
etaleren op de digitale snelweg. De 
Digitale Impuls geeft extra mogelijk-
heden, zoals bijvoorbeeld een elek-
tronische nieuwsbrief en e-verkoop. 
Door de bundeling van de Digitale 
Impuls komen deze verkoopbevorde-
rende mogelijkheden binnen hand-
bereik van elke ondernemer. MKB-
Nijmegen, we zitten dus niet stil.

novionova

Als de plannen doorgang vinden, is 
Nijmegen binnen afzienbare tijd een 
modern geoutilleerd 4-sterren theater- en 
congreshotel met een capaciteit van 125 
bedden rijker. Het hotel heeft evenzoveel 
parkeerplaatsen nodig. En daarover zijn de 
meningen verdeeld
 
Het nieuwe, nog te bouwen theaterhotel 
bij de Stadsschouwburg is volgens Albert 
Krielen, directeur van de Keizer Karel Podia 
(KKP) en initiatiefnemer van het theaterhotel-
plan, van grote betekenis. “Nijmegen krijgt er 
extra allure door. Zo kunnen we regionaal én 
landelijk gaan opereren.”

Argusogen
Hoe denken echter de bestaande hoteliers 
over zijn initiatief? “Natuurlijk wordt het 
plan door ondernemers die in dezelfde vijver 
vissen met argusogen bekeken”, realiseert 
Krielen zich, “maar extra capaciteit in de bin-
nenstad is hoog nodig. Wie in het centrum, 
of aan de rand daarvan, een meerdaagse 
congres wil organiseren, komt in de meeste 
gevallen van een koude kermis thuis. De 
capaciteit is er niet voor.”

Extra concurrentie?
Die hotelvijver in het centrum lijkt voorals-
nog groot genoeg met slechts een handjevol 
hotels in en direct rond de binnenstad. Corine 
de Jong, general manager van Hotel Belvoir 
Best Western, heeft er dan ook geen   ‹ 

Nijmeegse hoteliers: geen moeite met extra 
bedden, wel met exclusieve parkeerfaciliteiten

‘Hotelvijver is
groot genoeg’

Nout Arntz van Hotel Atlanta: “Iedere ondernemer 
heeft problemen met parkeerplaatsen. Waarom dan 
voor dat hotel zomaar 125 plaatsen reserveren?”
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grote  behoefte aan lang stil te staan bij de 
plannen. “De bouw van het hotel staat of valt 
bij die nieuwe parkeergarage. En dat is nog 
niet zeker.” 
Over extra concurrentie maakt zich ze geen 
grote zorgen zolang de plannen binnen het 
gepresenteerde concept (hotel in combinatie 
met de Stadsschouwburg en concertgebouw 
De Vereeniging) worden gerealiseerd. De 
Jong: “Er is voldoende rek in de stad voor 
extra hotelkamers. Maar de ontwikkeling van 
Fifty Two Degrees is daarbij natuurlijk van 

belang. Het is interessant om te zien hoe 
dat zich gaat ontwikkelen.”

Parkeren is cruciaal
Van cruciale betekenis voor het hotel, zo 
heeft Albert Krielen bij de lancering van 
de plannen al duidelijk aangegeven, is de 
beschikbare parkeergelegenheid. Gebrek 
aan voldoende parkeercapaciteit is een pro-
bleem dat het centrum van de stad al jaren 
teistert. Tegelijkertijd met de bouw van het 
nieuwe hotel wordt onder de Van Schaeck 
Mathonsingel een parkeergarage gerealiseerd, 
zo is het idee nu. Die garage is goed voor  
650 auto’s, waarvan er 125 zouden worden 
gereserveerd voor het theater- en congres- 
hotel. En juist daarover worden door som-
mige hoteliers kritische noten gekraakt. 

Niet reëel
Nout Arntz, eigenaar van Hotel Atlanta (17 
kamers) aan de Grote Markt in hartje stad, 

beschouwt de komst van het nieuwe hotel 
niet als bedreiging. “Het centrum heeft niet 
zoveel bedden, dus die zijn welkom. Zeker 
als het een 4-sterren hotel betreft, want dat is 
niet onze markt. Wat ik wel hinderlijk vind, is 
het plan van die parkeerplaatsen. Dat is bela-
chelijk. In de stad heeft iedere ondernemer 
problemen met parkeerplaatsen. Waarom zou 
dat hotel dan zomaar 125 plaatsen mogen 
reserveren? Dat is niet reëel.” 
Dat vindt ook Rachel van Sonsbeek, manager 
van Hotel Courage aan de Waalkade. “Wij 
zitten in een ander segment, dus het nieuwe 
hotel is het probleem niet. Maar die parkeer-
plaatsen zitten me wel dwars. De gemeente is 
óns daarin nooit tegemoet gekomen.” 
De directie van het Hotel Mercure Nijmegen 
Centre, op een steenworp afstand van de 
Stadsschouwburg, was niet bereikbaar voor 
commentaar.

Nieuw NijmegenPad
In marstempo aan de wandel

Vrolijke klanken in marstempo namen 
zaterdag 10 juni bezit van de binnenstad, 
toen Muziekvereniging TNT -de vroegere 
Postharmonie- de eerste wandelaars op het 
nieuwe NijmegenPad begeleidde van de St. 
Stevenskerk op weg naar het Hollands-Duits 
Gemaal. 

In de St. Steven was net even tevoren 
door wethouder Jan van der Meer het 
NijmegenPad officieel in gebruik genomen. 
Het gaat om een 28 kilometer lange route 
door het landschap rond Nijmegen, waarop 
kunst en natuur elkaar ontmoeten. De route 
is uitgestippeld door kunstondernemer en 
galeriehouder Theo van Stipthout. 
De unieke wandelroute wordt in gebruik 
genomen in het jaar Gezonde Stad Nijmegen 
‘07, omdat wandelen en genieten van de 
natuurlijke omgeving gezond én leuk is voor 
iedereen.

Berichten

Noud Arntz

“”Ronald Migo,
directeur Kamer van 
Koophandel Centraal 
Gelderland: 

“Elke nieuwe impuls voor de verdere ontwik-
keling van de binnenstad, het kloppend hart 
van de stad, moet je omhelsen. Zeker als het 
een forum biedt voor ondernemers, binnen-
stadbewoners en politici om hun ‘city-gevoel’ 
te tonen en hun bereidheid tot samenwerking 
aan te kondigen. Want echt succesvol kan 
een dergelijk blad pas zijn als iedereen er ook 
de weg naar weet te vinden, zodat het een 
bindmiddel wordt voor een nog mooiere bin-
nenstad.”

“”novio
nova

Sleutelfiguren in de 
Nijmeegse binnenstad 
reageren spontaan op de 
komst van´NovioNova´, 
het blad voor de 
Nijmeegse binnenstad.



n i j m e g e n p r e n t  2 0 0 7

Z O M E R
expositie

Stevenskerk Nijmegen 
v r i j  e n t r e e

www.intermedi-art.nl

16 juli t / m
19 augustus

openingstijden
vierdaagseweek:

12.00 - 18.00 uur
vanaf 21 juli:
maandag:

10.30 - 13.30 uur
dinsdag t/m zondag:

13.00 - 16.00 uur

Inlichtingen: Intermedi-Art Kunstzaken/Kunstuitleen 
Theo van Stiphout, Ptr. Brugmanstraat 29, 6522 EH  Nijmegen, 
024 - 3 604 694, www.intermedi-art.nl 
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DE 300 VAN VAN AS

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

CITYMARKETING
OF HEALTH
Al maanden worden de 
palen die de grenzen 
van onze stad aanduiden 
geteisterd door de bordjes ‘City of Health’ 
eronder. Je moet een redelijk gebit hebben 
om de laatste ‘th’ van deze slogan goed uit te 
spreken. 
Het is diezelfde ‘th’ waarop we vroeger op 
school tijdens Engels zo moesten oefenen. 
Smooth, Blue Tooth, the Truth, u kent de 
struikelblokjes wel. Bij mij gaat dat regelmatig 
gepaard met wat ongecontroleerd wegschietend 
speeksel.... Ik probeer het tegen te houden, zie 
het gaan,  maar er is niets tegen te doen en het 
enige dat ik nog kan sturen is proberen mijn 
hoofd zó te draaien, dat ik mijn gesprekspartner 
niet een ferme fluim toeschiet. Sorry! Sorry!, 
zeg ik dan, maar ja, die openings ‘S’ is wéér een 
risicofactor...
City of Health. Ik heb altijd geleerd dat je met 

citymarketing gebruik moet maken 
van het DNA van je stad. Van het-
geen je als stad koestert.
City of Health. Wij moeten het léren 
koesteren. De basis is namelijk, 
dat op de Radboud Universiteit èn 
door gespecialiseerde bedrijven in 
Nijmegen baanbrekend onderzoek 
wordt gedaan en toonaangevende 
producten worden ontwikkeld. Een 
geneesmiddel tegen malaria bijvoor-
beeld of kunstmatig gemaakt huid-
weefsel. Grote doorbraken kunnen 
daarmee op medisch terrein gereali-
seerd worden. Maar.....moeten we 
elkáár nou vertellen dat wij de City 
of Health zijn? Kunnen we dat niet 
véél beter doen op de plekken waar 
de WHO de budgetten voor research 
toewijst? In Amerika dus! Nooit 
hier aan de stadspoort, maar mid-
den op het grootste vliegveld van de 
wereld, Atlanta. Dáár zouden we een 
héél groot bord moeten zetten met 
‘Welcome to Nijmegen, the world’s 
capital of health!’ En iedereen maar 
denken “Nijmegen, what the f.... 
is Nijmegen?” Nijmegen heeft wel 
degelijk iets te vertellen op gezond-
heidsterrein. ‘Be good and tell it!’ 
Maar dan niet alleen aan de buren....

‘Ons Binnenste Buitenland’
Kunst in de Kerk krijgt VVV-sausje

De Vierdaagsefeestenexpositie Kunst in de 
Kerk krijgt dit jaar de vroegere VVV-slogan  
‘Ons Binnenste Buitenland’ als titel mee. Tien 
kunstenaars hebben zich door de natuur en 

het nieuwe NijmegenPad, dat eerder in juni 
in gebruik genomen werd, laten inspireren. 
De beelden, schilderijen, etsen en houtsne-
den die hierbij ontstaan zijn, vormen de kern 

van de expositie die vanaf 16 
juli (tot en met 19 augustus) 
in de St. Stevenskerk te zien 
zal zijn. 
Deelnemende kunstenaars: 
Antje Veldstra (maker van de 
Nijmegenprent 2007), Frank 
Dekkers, Vincent van Ojen, 
Rita Lentz en Siemen Dijkstra 
(kleurenhoutsneden), Charles 
Donker (etsen), Wim Zurné 
(zeefdrukken en schilderijen), 
Milena Tlustá en Margot 
Maaskant(schilderijen), Evert 
van Fucht (beelden) en Elysia 
Verhoeven (keramiek).
De tentoonstelling is van 
16 t/m 20 juli (tijdens 
Vierdaagsefeesten) geopend 
van 12.00 tot 18.00 uur. 
Vanaf 21 juli t/m 19 augustus 
op maandag geopend van 
10.30 - 13.30 uur, alle andere 
dagen van 13.00 - 16.00 uur. 
Vrij entree.

Berichten

Voor ontwikkelingswerk
Horeca leverde fooienpot in

De Nacht van de Fooi 2007 zit er weer op 
en het resultaat liegt er niet om: 55.000 euro 
werd er opgehaald in 542 horecagelegenhe-
den! Na verdubbeling door ontwikkelingsor-
ganisatie Impulsis levert dit het fantastische 
bedrag van 110.000 euro voor het goede doel 
op.

Een groot aantal Nijmeegse horecabedrijven, 
voornamelijk gevestigd in de binnenstad, 
deed aan de derde editie van ‘De Nacht van 
de Fooi’. Aan het eind van een avond en 
nacht hard werken zetten de horecabazen en 
hun medewerkers de fooienpot op hun kop 
om de opbrengst te kunnen afstaan aan een 
aantal kleinschalige en duurzame ontwikke-
lingsprojecten in arme landen.

De Nacht van de Fooi in Nijmegen werd 
geopend bij café De Drie Gezusters in de 

Molenstraat. Andere deelnemende bedrij-
ven waren: Du Commerce (Ziekerstraat), 
Café De Deut (Koningstraat), De Tempelier 
(Molenstraat), Café Tio Pepe (Bloemerstraat), 
Bascafé (In de Betouwstraat), Terra Rossa 
(Bloemerstraat), In de Blaauwe Hand (Achter 
de Hoofdwacht), Café de Derde Kamer (Grote 
Markt), Eetcafé Waalzinnig (Waalkade), 
Le Figaro (Waalkade), Café de Nieuwe 
Maan (Grotestraat), Restaurant Romagna 
(In de Betouwstraat), Café de Overkant 
(Smetiusstraat), Café Merleyn (Hertogstraat), 
Restaurant Donatello’s (Eerste Walstraat), 
Lindenberg No.23 (Ridderstraat), Café 
de Fiets (Grotestraat), Kandinski Café 
(Waalkade), Doner Mix (Smetiusstraat), 
Café Van Buren (Molenstraat), Café de 
Opera (Koningstraat), Gallisch Eetcafé 
(Wintersoord), De Schoppenvrouw 
(Hertogstraat), Café Karadeniz 
(Koninginnelaan), Café Eten & Drinken 
(Groesbeeksedwarsweg) en Restaurant 
Vesters (Groesbeeksedwarsweg).
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Dé drukker!
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

novionova

Fitness in
centrum
Nadat het reusachtige pand op de hoek van 
de Vlaamse Gas en de Tweede Walstraat, 
waar voorheen keukencentrum Jan Rikken in 
huisde, het lange tijd zonder huurder heeft 
moeten stellen, zal het in het najaar betrokken 
worden door fitnesscentrum Health City. 

De club maakt deel uit van een keten met 41 
vestigingen. Volgens human resource mana-
ger Wido Haver mikt dit 42ste filiaal vooral 
op de binnenstadbewoners die zich zonder 
auto verplaatsen. De club biedt ruimte aan 
ongeveer 3500 leden en zal naast ‘the gym’ 
onder meer een beautysalon en een squash-
baan herbergen. Na de zomervakantie wordt 
begonnen met de verbouwwerkzaamheden 
waarna medio oktober de officiële opening 
volgt.

Uitzendkrachten
voor de bouw
Bouwflex, een divisie van Randstad, was 
lange tijd aan de Wijchenseweg gevestigd 
maar gaat verhuizen naar de Burgemeester 
Hustinxstraat. Volgens rayonmanager Geert 
van Geel was de oude locatie te anoniem. 
“De nieuwe locatie zal naar verwachting 
meer mond-tot-mond reclame genereren en 
dat kunnen we goed gebruiken.” Het pand 
is reeds opgeleverd en zal naar verwachting 
eind augustus de deuren openen.

Paisley nu in
Ziekerstraat
Paisley, de modezaak voor een hip jong 
publiek, heeft in de Broerstraat plaats 
gemaakt door het nieuwe Nijmeegse mode-
merk USHE(c) van Christel Hendriks (35) en 

haar zakelijke partner Ronald Roelofs (41). 
Paisley blijft overigens voor Nijmegen behou-
den en wordt in de Ziekerstraat voortgezet 
en biedt een moderne collectie dames- en 
herenmode aan.

Conceptkapper
in Molenpoort
De Molenpoort is een kapper rijker. Brain 
Wash is het succesvolle concept van de 
Brabantse onderneemster Mari de Kort. 
Een afspraak is niet nodig, zelf föhnen is 
gratis en het tarief voor een knipbeurt, pro-
minent zichtbaar op de ruit, is verrassend 
laag. Eerder opende De Kort vestigingen in 
Oudenbosch, Breda en Kaatsheuvel en Goirle.

Restyling voor
Hotel Mercure
Na de Vierdaagse ondergaat Hotel Mercure 
Nijmegen Centre een grondige restyling, 
waarbij de gevels van het hotel aan het 
Stationsplein, pal naast het Centraal Station 
volledige gereinigd worden en waarbij alle 
kamers compleet gerenoveerd worden.

De 104 kamers worden, aldus Hotel Mercure 
in een kleurenbrochure, ‘volledig toegesneden 
op de eisen van onze (zakelijke) gasten, waar-
bij efficiëntie, comfort en een eigentijd design 
voorop staan.’
Tijdens de renovatie, blijft het hotel gewoon 
open. Rond half september moet het opknap-
pen van de kamers achter de rug zijn, een 
maandje later zien de gevels van het hotel, 
die tijdens het reinigen helemaal ‘ingepakt’ 
zullen worden, er weer fris en sprankelend 
uit.

KORT DE KLEIN

Chris M. de Klein
voorzitter 

VBO Nijmegen
voorzitter 

Stuurgroep Servicepunt 
Detailhandel & Horeca

DRAMA?
Tekort aan: Service. 
Dienstbetoon.Gastheer-
schap. Klantvriendelijkheid. 
Inlevingsvermogen. Je 
klanten kennen. Materie- 
en assortimentskennis. 
Houding en uitstraling. Hoffelijkheid. Correct 
taalgebruik. Discipline. Zelfkennis. Ambitie. 
Hogerop willen. Prestatie-motivatie.
“En zo kan ik nog wel even doorgaan”,  ver-
zuchtte een werkgever in onze binnenstad die 
ik onlangs vroeg naar zijn HRM-beleid én naar 
de kwaliteitstekorten van zijn personeel. “Ik 
besteed een fors bedrag aan training en oplei-
ding van mijn werknemers, maar als je het mij 
vraagt: ik verwacht komende jaren een drama 
op de arbeidsmarkt in onze binnenstad.”
Staat deze werkgever model voor wat ons te 
wachten staat of is hij te somber? Feit is dat 
naast factoren als bereikbaarheid en imago, 
echte verbetering van concurrentiepositie van 
de sectoren detailhandel & horeca in onze ste-
delijke economie toch bereikt moet worden door 
hoger rendement (productiviteit) op de inzet 
van menselijk kapitaal: de personeelsfactor. 
Kwantiteit-, maar ook kwaliteits-tekorten bij het 
personeelsaanbod opheffen. Deskundigheids-
bevordering. Via (meer) kennis en kunde de 
kassa (blijven) vullen. 
“Molens draaien niet meer op de wind van gis-
teren.” Dat geldt ook voor modern, eigentijds 

personeelsbeleid. Daarom heeft 
VBO met partners als HBD, KHN, 
KvK, CWI, KCH en de gemeente het 
Servicepunt Detailhandel & Horeca 
op poten gezet. Als onorthodoxe 
creatieve methode om arbeidsmarkt-
problemen op te lossen voor onze 
werkgevers. 
Goed bekwaam personeel is een 
broodnodig vereiste als je wilt excel-
leren en de grillige consument voor 
jouw zaak wilt winnen. Een collectief 
belang voor de gehele binnenstads-
economie!
Wij, de initiatiefnemers van het 
Servicepunt, zijn al aan de slag en in 
de slag. Onze ambitie is het niveau 
van kennis en kunde fors op te krik-
ken. Maak gebruik van ons, zodat 
in enkele jaren winkelend publiek in 
onze binnenstad ervaart: er is géén 
tekort, maar er is een surplus. In 
Service. Punt!
 

advertentie
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De Nijmeegse binnenstad is rijk aan beelden. Ooit geplaatst als monument of als uiting van kunst 
of cultuur. Soms in het oog springend, maar meestal weten we niet beter en lopen we er langs. 
Een hernieuwde kennismaking in een serie van Pieter Nabbe (tekst) en Sonja Antheunis (fotografie). 

De Koning der Franken, zoals Karel de Grote 
ook wel werd genoemd, liet in het jaar 814 het 
leven. Veertien jaar na zijn kroning tot keizer. 

Maar midden op het naar hem genoemde 
plein, de bekendste rotonde van Nederland, 
zit hij nog fier overeind op zijn paard. In een 
koelbloedige aanvalshouding met de hand 
aan het zwaard. 

Keizer Karel de Grote
Het bijna vier meter hoge bronzen rui-
terstandbeeld, staande op een betonnen 
sokkel werd in 1962 geplaatst. Het beeld 
is in opdracht van de gemeente Nijmegen 
ontworpen en vervaardigd door de Belgische 
kunstenaar Albert Termote (Lichtervelde, 
1887), die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar 
Nederland vluchtte waar hij tot zijn dood in 
1978 (Voorburg) bleef wonen.

novionova
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Niet de enige
Wim Smids, directeur van het ACBN, is de 
man van de grote lijnen. “De promotionele 
waarde van de Vierdaagsefeesten moet meer 
uitgenut worden. De feesten dragen bij aan 
de kwaliteit van het centrum en van de stad in 
het algemeen. Miljoenen mensen beleven er 
plezier aan. Nijmegen moet z’n sterke punten 
beter benutten. Gelukkig ben ik niet de enige 
die daar op hamert.”
De beroering die ontstond toen het ACBN 
een gewijzigde financiële regeling voor de 
horeca doorvoerde en toen, even later, ACBN-
bestuurslid Hans van Delft riep dat ook de 
niet-horecaondernemers (financieel) zouden 
moeten bijdragen aan de Vierdaagsefeesten, 
schudt hij van zich af. 
“Een boodschap die misschien anders 
gebracht had kunnen worden, maar daarom 
niet minder waar. Natuurlijk, modezaken, 
boekenwinkels en andere detailhandel waar 
niets wordt ingeschonken, noteren geen top-
omzet in de Vierdaagseweek. Maar bezoekers 
die gastvrij zijn ontvangen en een prachtige 
feestweek doormaken, zijn eerder geneigd om 
nog eens terug te komen. En dan komen ze 
wel voor het brede winkelaanbod in de oudste 
stad van Nederland, waar altijd wel wat te 
beleven valt.”

Bol van muziek
Smids en het ACBN-projectteam Vierdaagse-

feesten onder leiding van Teddy Vrijmoedt 
willen de feesten uitbouwen tot een meer-
daags muziekfestival dat zich onderscheidt 
door het gevarieerde aanbod van muziekstij-
len. “De Nijmeegse binnenstad moet in de 
Vierdaagseweek een groot openluchttheater 
zijn, met verschillende zalen die bol staan 
van muziek, maar ook met straattheater, 
acrobatiek en andere vormen van vermaak en 
cultuur.” 
Daarbij moet voorkomen worden dat het imago  
van de feesten, en dus van Nijmegen, omslaat. 
Smids: “Er moeten geen Heinekensterren 
boven de stad hangen. Het is geen braderie, 
we organiseren geen bierfeesten. Alcohol 
en wandelen -de Vierdaagse Marsen is onze 
bondgenoot in deze week- gaan sowieso niet 
samen. Een volwaardig festival van hoge kwa-
liteit, daar moeten we naar toe.”
Dan doceert hij licht filosofisch: 
“Ondernemen in een binnen- 
stedelijk gebied, in een eco-
nomie waarin de prijs van het 
product alles lijkt te domineren, 
is een heel lastige opgave. Maar 
ik geloof er heilig in dat kwali-
teit wint en dat je daarmee ook 
continuïteit kunt realiseren. Dat 
gaat niet met alleen de laagste 
prijs. Ondernemers moeten voor 
kwaliteit durven te gaan, door 
te investeren in het imago van 
Nijmegen.”

Crowd-management
De alsmaar toenemende men-
senmassa’s die de laatste jaren 
op de Vierdaagsefeesten af 
kwamen, noopten het ACBN, 
in nauw samenspraak met 
politie en gemeente, tot een 
zekere vorm van beheer van de 
bezoekersstromen in de binnen-
stad. Uiteindelijk maakte het 
‘crowd-management’ zoals dat 
in Nijmegen werd ontwikkeld, 
furore. Evenementenorganisa-
toren, ambtelijke organisaties en 

ACBN-directeur Wim Smids werkt aan 
Nijmeegs centrum als openluchttheater met 
‘zalen’ die een volwaardig festival herbergen

Ja, het Actief Comité Binnenstad Nijmegen 
(ACBN), organisator van de Vierdaagse- 
feesten, had meer tijd moeten nemen om 
de nieuwe financiële afspraken met de 
horeca rustig en gedegen uit te leggen. 
Nee, de Vierdaagsefeesten -’het grootste 
meerdaagse evenement van Europa, nog 
groter dan de Palio in Sienna of het stieren-
rennen in Pamplona’- zijn niet beter uit als 
ze weer georganiseerd zouden worden door 
een (vrienden)clubje individuele binnenstad- 
ondernemers.
En ja, niet-horecaondernemers in de bin-
nenstad moeten verder kijken dan hun neus 
lang is en erkennen, ook al maken ze een 
stille Vierdaagseweek door, dat ze baat heb-
ben bij een goed Nijmegen-imago.

Wim Smids, directeur van het Actief Comité 
Binnenstad Nijmegen (ACBN), ziet de binnen-
stad graag als openluchttheater met allerlei 
zalen die tijdens de Vierdaagsefeesten bol 
staan van de verschillende muziekstijlen. 
Foto: ESF Edwin Stoffer

novionova

‘Vierdaagsefeesten veel 
beter uitnutten’

De Waalkade is volgens  
Wim Smids een van die zalen in 
het openluchttheater waarin de  

binnenstad tijdens de  
Vierdaagseweek verandert. 

Foto: Ton Niessingh



verantwoordelijke (politieke) bestuurders uit 
heel Europa komen in Nijmegen kijken hoe 
de honderdduizenden feestgangers in de stad 
geregisseerd worden. Wim Smids is daar 
trots op en is ervan overtuigd dat het succes 
van het crowd-management à la Nijmegen in 
grote mate bijdraagt aan het succes van de 
feesten.
“We programmeren de avonden zo, dat we 
daarmee ook de bezoekersstromen regelen”, 
geeft hij als voorbeeld. “Maar ook het moni-
toren van de openbare ruimte, het gebruik 
van lichtkranten en de inzet van cityguides op 
stelten, behoren tot het in Nijmegen ontwik-
kelde pakket. Nieuw is de kleurzonering, een 
service aan de bezoekers. Die kunnen zich 
daarmee beter oriënteren. In het programma 
zien ze in één oogopslag aan de kleur wie 
waar speelt”.
“Omdat we ervoor zorgen dat er overal opsta-
kelvrije ruimte van minimaal 7 meter breedte 
beschikbaar is, is goede doorstroming gega-
randeerd”, vertelt Smids. “Met een twintigtal 

camera’s wordt het centrum permanent 
geobserveerd en via de lichtkranten en recht-
streekse verbindingen met de stagemanagers 
kunnen bezoekersstromen in goede banen 
geleid worden.”

Brandkranen
Voor Wim Smids staat het vast dat ‘zijn’ 
ACBN zich met méér evenementen in 
Nijmegen zou moeten bemoeien. “In al die 
jaren hebben wij een knowhow van onschat-
bare waarde opgebouwd”, aldus de directeur. 
“Vaak beschikken wij over betere tekeningen 
van alle denkbare faciliteiten dan vergunning-
verlenende instanties, zoals de gemeente. 
Niemand maakt ons iets wijs over brandkra-
nen of aansluitingen op electriciteit, water 
of afvoer. Milieuregels en vergunningen met 
de daarbij geldende voorwaarden kennen we 
van a tot z. Het ambtelijk apparaat van de 
gemeente kennen we als onze broekzak en 
dat geldt natuurlijk ook voor het bedrijfsleven 
in de binnenstad”, gaat hij trots verder. 

novionova
Zieltjes winnen
“Waarom zouden evenementenorganisatoren 
het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden?”, 
vraagt Smids zich af. “Ze winnen een wereld 
aan efficiency als ze gebruik maken van onze 
mogelijkheden.”
Zijn argumenten laten niets aan duidelijkheid 
te wensen over. Toch zijn er nog heel wat 
zieltjes te winnen voor het ACBN als evene-
mentenbureau. Naast de Vierdaagsefeesten 
bestiert het ACBN de activiteiten van 
Stichting De Verlichting en wil het ACBN 
dit jaar samen met de stichting het 
Mariken Winterfestival uitbouwen tot een 6 
weken durend festijn in ‘de (k)oudste van 
Nederland.’ Smids: “We werken voor de 
DAR aan de optocht met historische voer-
tuigen. We regiseren de activiteiten rond het 
Waalstrand deze zomer en zijn betrokken bij 
de organisatie van de stadsbrunch in septem-
ber. Wij zijn dus op de goede weg, maar kun-
nnen nog veel meer doen.”

U KUNT REAGEREN OP WWW.NOVIONOVA.NL



• Ontvangst met koffie of thee en lekkernij
• Greenfee voor 18 holes
• Terugkomst met borrelhapjes
• Afsluiting met een 3-gangen
	 verrassingsmenu

maandag t/m donderdag, à 72,50 p.p.

vrijdag à 77,50 p.p.

weekend & feestdag à 82,50 p.p.

MEER INFORMATIE BIJ DE RECEPTIE

DAGJE BURGGOLF 2007

BurgGolf Gendersteyn Veldhoven 	 040 - 253 44 44 	 gendersteyn@burggolf.nl
BurgGolf Haverleij Den Bosch 	 073 - 633 06 44 	 haverleij@burggolf.nl
BurgGolf Purmerend 0299 - 68 91 60 	 purmend@burggolf.nl
BurgGolf St. Nicolaasga 	 0513 - 49 94 66 	 st.nicolaasga@burggolf.nl
BurgGolf Wijchen 024 - 642 00 39 	 wijchen@burggolf.nl
BurgGolf Zoetemeer 079 - 320 31 30 	 zoetermeer@burggolf.nl

BG-Advposter BurgGolfdag_def.ind1   1 24-04-2007   19:42:39

a d v e r t e n t i e
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BOSPRAAT

Dick Bos
Product Plus 

Reclamebureau

TELL THE TRUTH,
BUT TELL IT WELL
Het zal u niet zijn ontgaan: onderzoek van het 
adviesbureau Lagroup onder enkele duizenden 
mensen in het land heeft Nijmegen als toeristi-
sche trekpleister met een bronzen plak beloond. 
Voor u in het bijzonder is het goed te horen 
dat het gevarieerde winkelaanbod daarbij een 
belangrijke rol speelt. Proficiat! 

Gaan we ons nu op de borst kloppen en overal 
schreeuwen dat we zo’n leuke stad zijn voor 
de toeristen? Ik vraag het me af. Voordat je 
start met communiceren is het van belang om 
te weten waar je goed en slecht in bent. Het 
onderzoek helpt ons daarbij, echter het is zaak 
om eens goed tussen de regels door te lezen op 
welke punten je er boven uit steekt en op welke 
gebieden je jezelf kunt verbeteren. 

Is het feit dat wij de oudste stad zijn een 
publiekstrekker? Of trekken drommen toeristen 
door de binnenstad om te ervaren hoe gezond 
het hier is? Of zijn het eigenlijk geen toeristen 
maar slechts wandelaars?

Ik durf het nog niet zeggen. Maar ik denk er 
wel over na. Om tot een idee te komen, moeten 
we de koppen bij elkaar steken en in kaart 
brengen wat onze sterke punten zijn. Dat is het 
uitgangspunt van de communicatie: weet wat je 
goed kunt en doet en vertel dat aan iedereen. 

Simpel en eerlijk! 
En dat moet er mooi en verrassend 
uitzien. Zolang het maar de waar-
heid is. Want liegen tegen je klanten 
is het product van een simpele en 
bovenal stupide geest!  

MKB-Nijmegen, we zitten dus niet 
stil.

novionova

In opdracht van burgemeester en wethouders 
is een ideeënboek gemaakt met plannen voor 
groene daken, een bomenplan voor de sin-
gels, verplaatsbaar groen en een groen kunst-
werk. Aan de hand van dit ideeënboek wil het 
college samen met bewoners, ondernemers 
en andere betrokkenen aan een groenere bin-
nenstad werken.

Mooie mix
Bewoners en ondernemers hebben al aange-
geven dat de rol van groen in de binnenstad 
sterker kan. Nijmegen staat bekend om zijn 
prachtige natuurgebieden rondom de stad en 
de groene ring rondom de binnenstad, maar 
dat ziet de bezoeker niet echt terug in de bin-
nenstad. De groene allure van de prachtige 
historische parken en singels kan meer door-
dringen in de overige delen van de stad zodat 
overal een mooie mix van architectuur, monu-
menten en groen ervaren wordt. Juist die 
combinatie zorgt voor een aantrekkelijk hart 
van de stad waar mensen graag verblijven.

Beter leefklimaat
Het groen draagt ook bij aan een gezonde 
leefomgeving en een beter leefklimaat. Groen 
vangt fijnstof af en zorgt daarmee voor een 
schonere lucht. Bovendien is groen een goed 

Groene allure 
voor binnenstad

Idee: ‘Palmenparade’ op de Arsenaalplaats en 
het dak van de Molenpoortpassage

middel tegen klimaatverandering omdat 
bomen en planten CO2 opnemen en tijdens 
hittegolven kunnen zorgen voor enige verkoe-
ling in de stad. Tot slot vangt groen regenwa-
ter op zodat het niet rechtstreeks in het riool 
komt. 
De compactheid van de binnenstad betekent 
dat er creatief moet worden omgegaan met 
groen in de openbare ruimte. In het ideeën-
boek Groene Allure Binnenstad Nijmegen 
wordt zichtbaar hoe dat kan. Daarbij wordt 
duidelijk dat er vooral in het verticale vlak, 
tegen muren, en op daken nog een wereld 
te winnen valt. Aan een deel van de ideeën 
wordt al gewerkt. Bij de herinrichting van de 
ringstraten wordt nadrukkelijk gekeken naar 
het inpassen van bomen en andere groene 
objecten.

Daktuin en bomenplan
In 2007 wil de gemeente verder een groen 
gevelkunstwerk realiseren als icoon voor de 
groene binnenstad. Daarnaast komt er een 
pilotproject met een daktuin op een gemeen-
telijk gebouw. Ook gaat de gemeente ‘bomen 
in bakken’ neerzetten in de stad. Dat kan op 
plekken waar de verharding het niet toestaat. 
Een idee is de ‘palmenparade’ op de Arsenaal- 
plaats en het dak van de Molenpoortpassage. 
Ook komt er een bomenplan voor de singels 
waarbij de visitekaartjes van de stad een 
strakker beeld zullen opleveren, met minder 
verschillende soorten bomen naast elkaar. Bij 
de HEMA worden de kastanjes die in slechte 
conditie zijn aangepakt en daarnaast is er 
ruimte voor ondersteuning van particulier 
initiatief.

Er is dit jaar en volgend jaar totaal € 600.000,- beschikbaar om de 
Nijmeegse binnenstad meer groene allure te verlenen. 

Loop voor Unicef!
Wandel de Nijmeegse Vierdaagse voor 
Unicef en help met elke stap een meisje 
naar school. Laat je sponsoren door 
familie, bedrijven, vrienden en geef daar-
mee jouw Vierdaagse extra betekenis.

Meld je aan via www.ikloopvoorunicef.nl
of neem contact op met Corry Smit, 
telefoon (026) 361 66 14 of 
per e-mail: ikloopvoorunicef@mail.com

Chris de Klein, 
voorzitter Vereniging 
Binnenstad 
Ondernemers:

“Websites vliegen ons om de oren, maar gaan 
we daarmee beter horen? Communiceren is  
zenden EN ontvangen maar de ruis neemt 
exponentieel toe. Kwantiteit vervangt en 
verdrukt kwaliteit, daarom wordt vaak op de 
deleteknop gedrukt. 
De binnenstad kent geen kwaliteits-commu-
nicatiedrager. Als NovioNova daarin voorziet, 
dan verdient het een eerlijke kans.”

“”“”novio
nova

Sleutelfiguren in de 
Nijmeegse binnenstad 
reageren spontaan op de 
komst van´NovioNova´, 
het blad voor de 
Nijmeegse binnenstad.

a d v e r t e n t i e
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PAND IN
B E E L D

Bouwjaar  
1906  

Omvang  
Het betreft een souterrain, begane grond, 1e en 2e 
verdieping, dat in delen of in z’n geheel gehuurd 
of gekocht kan worden. De begane grond heeft een 
oppervlakte van circa 115m2, met vestibule, gang, toilet, 
kitchenette met garderobe en een kamer-en-suite, te 
verdelen in twee grote kantoorvertrekken. 
De 1e verdieping heeft een oppervlakte van circa 
100m2, bestaande uit overloop, toilet, pantry, muur-
kast, trapkast en drie kantoorruimten waarvan één met 
balkon. 
De 2e verdieping heeft een oppervlakte van circa 80m2: 
overloop, toilet, pantry en drie kantoorkamers.
De totale oppervlakte bedraagt circa 295m2, exclusief 
een souterrain van circa 95m2. 

Gebruik
Het pand is tot op de dag van vandaag bij de eigenaar 
in gebruik als (tijdelijk) kantoor. Wanneer er een huur-
der (en eventueel een koper) wordt gevonden zal de 
eigenaar zijn kantoor verkassen. 

Wie waren de vorige gebruikers en welke nering 
deden zij?  
Het object werd vanaf 1906 gebouwd en maakte onder-
deel uit van een viertal aaneengeschakelde woonhui-
zen. Het object is sedert lange tijd (vanaf circa 1985) 
in gebruik geweest als kappersvakschool. Voor die tijd 
was Ingenieursbureau De Kloet enige tijd in het pand 
gevestigd. 

Waar is het pand geschikt voor en waarvoor juist 
niet?  
Oranjesingel 73 is uitermate geschikt voor een kan-
toorgebruiker die wil profiteren van de statige allure 
van de Nijmeegse singels, in dit geval de Oranjesingel. 
Het pand is zo goed als direct te gebruiken. Je hoeft bij 
wijze van spreken slechts je meubels naar binnen te rij-
den en kunt beginnen. Het gebouw is volledig gereno-
veerd en hierdoor op een zeer hoog opleveringsniveau 
gebracht. 

Kan er in of boven het bedrijfspand ook 
gewoond worden?  
Hoewel het in vroeger tijden natuurlijk een woning 
is geweest, is bewoning nu niet meer mogelijk. Het 
bestemmingsplan laat bewoning niet toe. 

Schuilen er adders onder het gras? 
Bij dit pand schuilen er absoluut geen addertjes onder 
het gras. Het pand is door de gemeente Nijmegen op 
de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst, in de 
categorie Stadsbeeldobject omdat het een belangrijke 
exponent is van de 19de-eeuwse stadsuitleg. Overigens 
geldt hierbij dat de bescherming beperkt blijft tot de 
vanaf de openbare weg zichtbare delen, met name de 
straatbeeldbepalende gevels.

Bijzonderheden
Het object beschikt over zeer veel authentieke details, 
het is fantastisch gerenoveerd en een plezier om in te 
mogen werken.

ALLURE

MONUMENT

ORIGINEEL

Maandelijks presen-
teert NovioNova in 
woord en beeld een 
pand dat in de bin-
nenstad te huur of 
te koop staat voor 
bedrijfsdoeleinden. 
Deze rubriek komt 
tot stand in samen-
werking met de eige- 
naar en/of met de 
bedrijfsonroerend-
goed makelaar die 
het pand in porte-
feuille heeft.

Kantoorpand, Oranjesingel 73
Kantoorpand, in portefeuille bij Verbeek Bedrijfsmakelaars (024 3820000), gelegen aan één van de 
meest prominente doorgaande singels van Nijmegen en direct grenzend aan het stadscentrum.
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novionova

Uiterlijk in oktober wordt alle binnenstads-
ondernemers de vraag voorgelegd of zij 
voelen voor een proefproject en of Nijmegen 
daarmee de experimenteerstatus moet los 
peuteren bij het ministerie van Economische 
Zaken.

Werking van BGV
Met Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering 
(BGV) beslissen ondernemers in een 
begrensd gebied gezamenlijk over aanvul-
lende diensten en activiteiten om het winkel-
gebied nog aantrekkelijker te maken voor 
de consument en zo de winstgevendheid 

te vergroten. Met BGV investeren onder-
nemers gezamenlijk in de kwaliteit van hun 
bedrijfsomgeving. Een BGV is er exclusief 
voor en door ondernemers en kan alleen 
maar ingesteld worden als een aantoonbare 
meerderheid van die ondernemers dat ook 
wil. 
Om zover te komen, maken ondernemers 
een ‘Businessplan voor de Binnenstad’ met 
bijbehorende begroting voor het gebied. Plan 
en begroting worden in stemming gebracht. 
Als een ruime meerderheid voor is, zorgt de 
overheid er voor dat alle ondernemers in dat 
bewuste gebied meebetalen. De opbrengst 

van de heffing komt volledig ter beschikking 
van de ondernemers. 

Een issue
Inmiddels is het VBO Nijmegen er in 
geslaagd om van BGV een issue te maken 
in Nijmegen. In de politiek is het de fractie 
Nijmegen Nu van Ben Van Hees die er al 
aandacht voor vroeg. Van Hees schreef er ook 
al over in De Gelderlander. En naar aanleiding 
van een voorlichtingsbijeenkomst over BGV 
in Lux, schreef Jos Wegdam, winkelier in zowel 
Arnhem als Nijmegen en in Arnhem tevens 
voorzitter van het Centrum Contact            ‹   

VBO Nijmegen zet Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering (BGV) op agenda

Verplicht meebetalen, want
vrijwilligheid werkt niet meer

De Vereniging Binnenstad Ondernemers Nijmegen heeft tot en 
met september de tijd om het bedrijfsleven in het centrum van de 
stad te overtuigen van het nut, de noodzaak en de voordelen van 
‘collectief ondernemen’ door middel van Bedrijfsgerichte Gebieds 
Verbetering (BGV). 

Ingespannen luisteren naar sceptische opmerkingen uit de zaal, v.l.n.r. 
Erik Borghols, Jos Wegdam, Dick van Doleweerd en Chris de Klein. 
Foto: ESF Edwin Stoffer
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Arnhem, het equivalent van het VBO, een 
artikel in ‘de Ondernemer’. 
De bijeenkomst, half mei in Lux, leverde een 
paar handenvol belangstellende onderne-
mers op, die nieuwsgierig maar ook met de 
nodige scepsis de verhalen van verklaarde 
voorstanders als VBO-voorzitter Chris 
de Klein, Dick van Doleweerd (voorzitter 
Nederlandse Vereniging van Binnenstedelijke 
Ondernemers), Erik Borghols (Van den Bosch 
& Partners, Sliedrecht) en de al genoemde 
Jos Wegdam aanhoorden. 

Couleur locale
“Initiatieven ten uitvoer brengen op basis 
van vrijwilligheid werkt niet meer in de bin-
nenstad”, stelde Chris de Klein vast. “Dus 
moet je kiezen voor een samenwerking 
met een bindend karakter. Dat vinden we in 
Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering.”
Uit een eerste onderzoek naar de haalbaar-
heid van een pilotproject BGV is gebleken 
dat de samenwerking tussen ondernemers 
in de binnenstad stuit op een teveel aan vrij-
blijvendheid, op te geringe participatie en op 
te weinig structurele financieringsmogelijk-
heden. “En dat biedt geen soelaas als we de 
ambitie hebben in 2009 de Beste Binnenstad 
van Nederland te worden en als we conti-
nuïteit willen bieden aan de couleur locale 
waarmee Nijmegen zich onderscheidt”, aldus 
De Klein die daar als zwart secnario aan toe-
voegde: “Kleinere ondernemers in de binnen-
steden, óók in Nijmegen, lopen grote kans uit 
te sterven. En dat moeten we voorkomen.”

Aandeelhouders
BGV kan het beste gezien worden als een 

Baatbelasting vervangen door
publiek-private samenwerking

MKB-Nederland wil dat de baatbelas-
ting wordt afgeschaft. Nu zijn er nog 
21 gemeenten die dit principe mis-
bruiken om zaken te financieren waar 
een ondernemerscollectief ‘baat’ bij 
heeft. Maar vaak zijn zaken waar de 
lokale overheid een eigen verant-
woordelijkheid voor heeft, zoals het 
onderhoud van de publieke ruimte. 

De koepelorganisatie heeft samen 
met het ministerie van Economische 
Zaken een alternatief opge-
zet: een fonds Bedrijfsgerichte 
Gebiedsverbetering (BGV) voor win-
kellocaties en bedrijventerreinen. 
Ondernemerscollectieven spreken 
met de lokale overheid doelstellingen 
af voor hun gebied, uitgaande van 
het principe ‘schoon, heel en veilig’. 

Gemeenten betalen hier voor de helft 
aan mee. Voorts wordt ook gekeken 
naar bestaande fondsen, zoals van 
de Kamer van Koophandel en bedrijf-
schappen. Ondernemers zouden 
anders dubbel betalen. 
Met de BGV is er de garantie dat 
gezamenlijk aan doelstellingen wordt 
gewerkt en middelen evenredig wor-
den verdeeld. Inmiddels is er al veel 
belangstelling voor experimenten 
met het project.
Bron: persbericht MKB Nederland

Gaat Nijmegen
experimenteren?

Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering 
(BGV) is in Canada en de Verenigde 
Staten ontstaan onder de naam 
Business Improvement District 
(BID). In Den Haag is onder de regie 
van het ministerie van Economische 
Zaken een experimenteerwet in 
voorbereiding, die gemeenten de 
mogelijkheid moet geven met BGV 
-op wettelijke basis- te experimente-
ren. In een zestal gemeenten gebeurt 
dat al: Alkmaar, Den Haag, Haarlem, 
Leiden, Rotterdam en Wageningen. 
Als het aan het VBO ligt, sluit 
Nijmegen zich bij die zes aan.

bedrijf, waarvan de ondernemers de aan-
deelhouders zijn. “In het op te stellen busi-
nessplan wordt bepaald voor welke projecten 
hoeveel geld wordt bestemd en dus hoe 
hoog de heffing wordt. Ook wordt de duur 
van de overeenkomst vastgesteld. Als het 
doel bereikt is, moet je het afsluiten en kun 
je je richten op een nieuw project waarvoor 
dan ook weer een nieuw businessplan moet 
worden gemaakt”, onderstreepte Dick van 
Doleweerd de zeggingsmacht van onderne-
mers in een BGV. 

Lokale politiek
Hans Peters, directeur van boekhandel 
Selexyz Dekker v.d. Vegt in Nijmegen én 
Maastricht, gaf uiting aan de scepsis die 
bij ondernemers leeft. “In Maastricht ken-
nen we baatbelasting en dat loopt daar 
gesmeerd. Samen brengen de ondernemers 
in de Maastrichtse binnenstad heel wat tot 
stand. Waarom in Nijmegen zo’n heel nieuw 
systeem ontwikkelen terwijl baatbelasting ook 
heel goed werkt?”
“Net als reclamebelasting komt baatbelasting 
bij de gemeente terecht in de pot ‘algemene 
middelen’. Ondernemers zijn dan aan de 
grillen van de lokale politiek overgeleverd. 
Met het ene college kun je goede afspraken 
maken over de besteding van het geld, met 
een college van een andere politieke kleur 
moet je dat maar weer afwachten. De hef-
fing voor BGV is helemaal bestemd voor het 
doel waarvoor de BGV-overeenkomst wordt 
gemaakt. Het geld komt dus altijd bij de 
ondernemers terecht, die er ook volledig zeg-
genschap over houden”, was het weerwoord 
van Chris de Klein.

Voor of tegen
De tijd tot oktober van dit jaar gaat VBO 
nu gebruiken om de binnenstad verder 
te informeren en warm te maken voor 
Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering en om 
er bij de politiek voor te lobbyen. De Klein: 
“Verder gaan we een besluitvormingsmodel 
ontwikkelen en willen we expertise inhuren 
om de kosten en de baten eens heel nauw-
keurig op een rijtje te zetten. In oktober hou-
den we dan een bijeenkomst waar de onder-
nemers zich voor of tegen een pilotproject 
kunnen uitspreken.”

novionova

Ruud Schi lder, 
afdel ing Economische 
Zaken DGG 
Gemeente Ni jmegen: 

”De Nijmeegse binnenstad is en blijft volop 
in ontwikkeling, dynamisch als een stadshart 
is. Op stapel staande projecten als de herin-
richting van de openbare ruimte, ringstraten, 
ontwikkelingen centrummanagement, city-
marketing en de verschillende bouwproces-
sen zijn belangrijk genoeg om hiervan als 
ondernemer, bewoner en steakholder in de 
binnenstad  op de hoogte te blijven.
Ik hoop van harte dat ´NovioNova´ een posi-
tief-kritische bijdrage aan de gewenste infor-
matie-uitwisseling kan leveren. Veel succes!” 

“”“”novio
nova

Sleutelfiguren in de 
Nijmeegse binnenstad 
reageren spontaan op de 
komst van´NovioNova´, 
het blad voor de 
Nijmeegse binnenstad.
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De Nijmeegse binnenstad staat er in 2006 
aanzienlijk beter voor dan twee jaar gele-
den. Het aantal banen en de investeringen 
nemen toe. Ook de omzet van winkels en 
horecabedrijven en het percentage van 
bedrijven met voldoende rendement blij-
ven verder stijgen. 

Dat staat in de Stadscentrummonitor 
Nijmegen 2006/2007 die in opdracht van de 
gemeente is uitgevoerd. Het vertrouwen van 
winkeliers en horeca in de Nijmeegse binnen-
stad ligt lager dan het landelijke gemiddelde. 
Van de ondernemers verwacht 47 procent 
meer omzet in 2007 tegen 56 procent in de 
gemiddelde Nederlandse binnenstad. Toch 
volgt de omzet van bestaande bedrijven in de 
horeca en detailhandel in grote lijnen het lan-
delijke beeld. Dat geldt ook voor het percen-
tage bedrijven met voldoende rendement. 

Banen en investeringen
Vanaf 2004 groeit het aantal banen in het 
stadscentrum met 350. Alleen in de detailhan-
del loopt het aantal banen terug. De sterke 
groei van de commerciële dienstensector 
compenseert die daling. Ook de bouwinves-
teringen in de binnenstad nemen weer toe. 
Vorig jaar bedroegen die ruim 22,5 miljoen 
euro voor 34 projecten tegen iets minder dan 
5,5 miljoen euro voor 28 projecten in 2004. 

Bestedingen 
Het aantal bezoekers aan de binnenstad stijgt 
licht sinds 2002. De groep die uit de regio 
en de rest van Nederland het stadscentrum 
bezoekt groeide de afgelopen twee jaar met 
5 procent. Mensen blijven gemiddeld iets 
langer in het winkelgebied en besteden bijna 
50 euro per persoon. De verbeterde rond-
loopmogelijkheden rond de Moenenstraat 
en de Marikenstraat waardeert het winkelpu-
bliek zeer. Ruim tweederde van de mensen 
stemt daar zijn routekeuze op af. Dat gaat 
ten koste van onder meer Plein 1944 en de 
Augustijnenstraat. 

Dikke voldoende
Bezoekers waarderen de binnenstad van 
Nijmegen met een 7,4. Vooral het aanbod van 

horeca, de kwaliteit van 
winkels en de sfeer sco-
ren hoog. Lager scoren 
de autobereikbaarheid en 
de hoeveelheid groen in 
het stadscentrum. Zaken 
waarin de gemeente 
Nijmegen de komende 
jaren stevig wil inves-
teren met de bouw van 
onder meer extra par-
keergarages, een trans-
ferium bij Ressen en het 
project ‘Groene allure’. 
Uit de monitor blijkt 
bovendien dat meer dan 
de helft van de bezoekers 
vindt dat de binnenstad 
er op vooruit is gegaan 
in de afgelopen jaren, 
8 procent constateert 
een terugval. Bijna 80 
procent verwacht in 
toekomst verdere voor-
uitgang of een stabiele situatie. Belangrijkste 
reden voor dit optimisme is het zichtbaar 
werken aan het opknappen van straten en 
gebouwen. 

Enquêtes
De stadscentrummonitor Nijmegen is een 
tweejaarlijks onderzoek naar het stadscen-
trum. De meeste gegevens komen uit enquê-

Economisch herstel
binnenstad Nijmegen

Stadscentrummonitor: minder banen in detailhandel, meer investeringen

novionova

tes en tellingen die in het najaar van 2006 in 
de kern van de binnenstad zijn gehouden. Er 
zijn 1040 enquêtes afgenomen. Daarnaast 
is onder meer gebruik gemaakt van parkeer-
afzetcijfers, inventarisaties van het winkel-
aanbod, werkgelegenheidsgegevens en de 
registratie van bouwvergunningen.

Bron: gemeente Nijmegen 

Proef met transferium bij Ressen
 
Als het aan de gemeente Nijmegen 
en de Stadsregio KAN ligt, is er vanaf 
september dit jaar een tijdelijk trans-
ferium voor Nijmegen operationeel. 
Het transferium komt maximaal 5 
jaar bij Ressen aan de oostzijde van 
de Ovatonde te liggen en biedt plaats 
aan 210 auto’s.
Vanaf september rijdt een pendel- 
bus tijdens werkdagen van het 

transferium in Ressen naar de bin-
nenstad, Centraal Station Nijmegen 
en Heijendaal. De exacte route en 
de haltes zijn nog niet bepaald. Voor 
twee euro kan een automobilist par-
keren en gebruik maken van de pen-
delbus. Daarnaast zijn er plannen het 
transferium vanaf september ook in 
te zetten voor het binnenstadsbezoek 
op zaterdag en donderdagavond

Bezoekers geven de binnenstad een dikke voldoende: 7,4.
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Kampioen in ‘latte art’
Nijmegen-promotie door Rose van Asten 

Louis Claus, eigenaar van café De Blonde 
Pater in de Houtstraat, is als barista (de 
naam voor iemand die heel professioneel 
een kopje espressokoffie maakt) al wereldbe-
roemd in Nederland en heeft in het verleden 
als kampioen barista alle bladen in Nederland 
wel gehaald. Hij draagt zijn kennelijke baris-
tavirus ook over op zijn medewerkers. Dat 
merken niet alleen de gasten van De Blonde 
Pater, maar ook de mensen die nog niet 
het genoegen mochten smaken van een 
bezoekje aan zijn café. Medewerkster Rose 
van Asten bijvoorbeeld, is inmiddels ook 
Nederlands barista-kampioen. Om die reden 
mocht ze niet meedoen met de nieuwe kam-
pioenschappen van koffiebrander Peeze uit 
Arnhem. 
Dus besloot ze zich toe te leggen op een 
ander onderdeel van de baristakunst, de ‘latte 
art’. Wie ‘latte art’ bedrijft, maakt vormen in 
het melkschuim dat een cappuccino zo lek-
ker maakt. En ja hoor, ook in ‘latte art’ werd 
Rose van Asten kampioen. Het mooie ervan 
is dat al die kampioenen van barista Louis 
Claus door die prachtige resultaten flink aan 
Nijmegen-promotie kunnen doen. Zo stond 
Rose met haar kampioenschap, compleet 
met foto, onlangs in de populaire life style 
glossy ‘Living’. Natuurlijk zette ze De Blonde 
Pater in het zonnetje, maar dat straalde zeker 
ook af op Nijmegen dat de gastronomie een 
warm hart toedraagt.
Overigens heeft Louis nog niet zo lang  
geleden zijn Blonde Pater officieel heropend. 

Na jarenlang getouwtrek met gemeente en 
omwonenden, is De Blonde Pater dan toch 
uitgebreid en prachtig verbouwd. De officiële 
heropening gunde Louis aan Jo Samson, zijn 
voorganger uit de tijd dat het café nog de City 
Bar heette en de klantenkring voornamelijk 
uit journalisten,  kunstenaars en ander vrij-
gevochten volk bestond. Hans Jacobs, net in 
ruste na een jarenlange carrière op de redac-
tie van De Gelderlander, was zo’n stamgast 
van ‘Samson onder’ en stond Jo terzijde.

Traditioneel Italiaans
La Padella viert 10-jarig bestaan

Voor klanten (veel Nijmeegse ondernemers 
en bedrijven), leveranciers, collega’s en 
andere relaties vieren Menno Baas en partner 
Wendy Otting met een uitgebreide proeverij 
het tienjarig bestaan van hun Italiaanse deli-
catessen- en traiteurszaak aan de Daalseweg, 
La Padella.
Voor het feest op zondag 8 juli hebben ze een 
keur aan Italiaanse leveranciers en impor-
teurs van de fijnste Italiaanse producten 
uitgenodigd. Wijnboer Casalone komt naar 
Nijmegen, maar ook grote Italiaanse merken 
als Gancia Prosecco, Acetaia Dodi, Ursini 
(pestato’s) en wijnhuis Tre Monti zijn actief 
vertegenwoordigd.
La Padella is sinds 1997 een Italiaanse delica-
tessenwinkel, traiteur en cateraar tegelijkertijd. 
Er wordt traditioneel Italiaans gekookt, voor 
groepen of aan de ‘open tafel’, maar er wor-
den ook workshops en proeverijen gehouden.

Berichten

RABOBANK

novionovionovio
nova

Theodor Abels
Adjunct Directeur  
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

ZONDER MKB GEEN 
LOKALE ECONOMIE
Ons collectieve geheugen is kort. 
Niet zo lang geleden zuchtten we 
onder de laagconjunctuur, nu kan 
het niet op. Het lijkt onder zulke 
omstandigheden flauw om over min-
dere tijden te praten, maar voorko-
men is nog altijd beter dan genezen. 
Of zoals een ander spreekwoord 
zegt: je moet het dak repareren als 
de zon schijnt.

Er lijkt een groot gat te zitten tussen de taal die 
wetenschappers en beleidsmakers bezigen en de 
praktijk van de doorsnee mkb’er. Begrippen als 
innovatie, concurrentiepositie, globalisering, inter-
nationalisering en een flexibele arbeidsmarkt vlie-
gen ons om de oren, terwijl de ondernemer gewoon 
zijn boterham probeert te verdienen. Abstract en 
concreet lijken nauwelijks verenigbaar.
Maar er is een onverwachte plek waar de 
beleidsabstractheid en de praktijk van het 
ondernemen bij elkaar komen. Dat is het regi-
onale en lokale speelveld. ‘Den Haag’ geeft 
daartoe steeds meer de ruimte en legt de bal bij 
de gemeenten neer. Vaak moeten deze wennen 
aan de nieuwe situatie. Het is niet altijd gemak-
kelijk om elkaar daarbij meteen als partners te 
zien. Deels is dit terug te voeren op het verleden: 
er is immers lang lokaal beleid gemaakt voor, 
maar zonder ondernemers. En als er al een 
ondernemersgeluid was, verstomde dit in de 
gangen áchter de loketten. Ondernemers hebben 
lange tijd weinig begrip getoond voor de bredere 
verantwoordelijkheid van het bestuurlijke veld. 
Alleen maar zeuren over bereikbaarheid, de 
scheefliggende stoeptegel en de parkeertarieven 
maakt je geen geloofwaardige gesprekspartner.
Gelukkig zien we dat lokaal bestuur en onder-
nemers elkaar steeds beter weten te vinden. 
Soms omdat er iets moét gebeuren, bijvoorbeeld 
omdat de lokale economie achterblijft. Of omdat 
de binnenstad aantrekkelijkheid en concurren- 
tiekracht verliest. De ervaring leert dat het 
begint met een gesloten ondernemersfront. Aan 
bestuurderszijde ligt de uitdaging om tijdig de 
stap van praten naar doen te maken en onder-
nemerszin, inclusief lef te tonen. De mkb’er 
maakt de regionale economie en de regionale 
economie maakt de ondernemer. 
Het gezamenlijke belang zou wel 
eens groter kunnen zijn dan men 
lang heeft gedacht.

a d v e r t e n t i e

Ben van Hees, 
fractievoorzitter 
Nijmegen Nu:
“Ook voor Nijmegen is het 
belangrijk om een goede en 

bloeiende binnenstad te hebben. Het is de 
huiskamer van alle Nijmegenaren, een trek-
ker van toeristen en een werkverschaffer voor 
duizende stadsgenoten. Daar bevind zich ook 
het culturele hart van de stad. Gelukkig dringt 
dit gegeven door tot ondernemers en politici. 
Ik kijk dan ook met verlangen uit naar de 
geboorte van NovioNova, een forum waar wij 
elkaar kunnen ontmoeten.”

“”“”novio
nova

Sleutelfiguren in de 
Nijmeegse binnenstad 
reageren spontaan op de 
komst van´NovioNova´, 
het blad voor de 
Nijmeegse binnenstad.
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Agenda
2007

Koopzondagen
van 12.00 tot 17.00 uur
De eerste zondag in juli - 1 juli 
Zondag voorafgaand aan de Vierdaagse - 15 juli 
De eerste zondag in september - 2 september 
Zondag 23 september 
De eerste zondag in oktober - 7 oktober (alleen cen-
trum, tegelijk met kermis) 
De eerste zondag in november - 4 november 
De eerste zondag in december - 2 december
Zondag voorafgaand aan Kerstmis - 23 december

Afwijkende winkeltijden
bepaalde winkelbranches
Meubel-en keukenbranche - 7 oktober en 26 decem-
ber/Tweede Kerstdag 
Tuincentra - 9 en 16 december 
Auto-, boot- en caravanbranche -14 oktober

Regels openstelling op 
koopzondagen
De winkels mogen op koopzondagen van 6.00 uur tot 
22.00 uur open zijn, maar de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers heeft voor het centrum de openingstijd 
vastgesteld van 12.00 uur tot 17.00 uur. Op de zondag 
voorafgaand aan de Vierdaagse mogen de winkels 
geopend zijn van 6.00 uur ‘s ochtends tot 2.00 uur 
’s nachts. 

Evenementenkalender juli
D o n d e r d a g  2 8  j u n i

Verschijning Nummer 1-2007 van ‘NoviaNova’, het 
nieuwe binnenstadsmagazine.
Informatie: www.novionova.nl

Z a t e r d a g  3 0  j u n i
Kunst-, boeken- en curiosamarkt, Plein 1944.
   

Z o n d a g  1  j u l i 
‘De Bouwgeschiedenis van de Kerk’, rondleiding in 
Stevenskerk, 14.00 uur.
Info en reserveren: Guusje van Rijn, 024-3452069

D i n s d a g  3  j u l i
Informatieavond over parkeertarieven, georganiseerd 
door het VBO. Presentatie door wethouder Jan van 
der Meer. 
Lux, Mariënburg, zaal 6, vanaf 18.30 uur. 

Z a t e r d a g  7  j u l i
Boekenmarkt,  Plein 1944 
     

Z o n d a g  8  j u l i
‘Rondje om de Stevenskerk’, rondleiding Stevenskerk, 
14.00 uur.
Info en reserveren: Guusje van Rijn, 024-3452069

Z a t e r d a g  1 4  j u l i
Boekenmarkt, Plein 1944

Z a t e r d a g  1 4  j u l i  t / m  v r i j d a g  2 0  j u l i
‘Muziek en Kunst in de Kerk’, Stevenskerk, Nijmegen 
Openingsconcert door Barrelhouse, 17.00 uur.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl 

Z a t e r d a g  1 4  t / m  v r i j d a g  2 0  j u l i
Vierdaagsefeesten
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl

D i n s d a g  1 7  t / m  v r i j d a g  2 0  j u l i
91ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen 
Nijmegen
Informatie: www.4daagse.nl
 

Z a t e r d a g  2 1  j u l i
Boekenmarkt, Plein 1944

Z o n d a g  2 2  j u l i
‘Katholieke Sporen in een Protestante Kerk’, rondlei-
ding in Stevenskerk, 14.00 uur. 
Info en reserveren: Guusje van Rijn, 024-3452069

Z a t e r d a g  2 8  j u l i
Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944
    

Z o n d a g  2 9  j u l i
‘Begraven in de Stevenskerk’, rondleiding in 
Stevenskerk, 14.00 uur.
Info en reserveren: Guusje van Rijn, 024-3452069

D i n s d a g  3 1  j u l i  t / m  v r i j d a g  3  a u g u s t u s
Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

Exposities binnenstad
t o t  e n  m e t  1 2  a u g u s t u s

Wilhelm Ivens, Nijmeegs fotograaf (1849 - 1904), 
Stadsgezichten, portretfoto’s en landschappen.
‘De laatste decadente schilder’, Antoon van Welie 
(1866 - 1956).
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

t o t  e n  m e t  2 9  a u g u s t u s
‘Gestipt en gestreept’, kindertentoonstelling, 
Natuurmuseum, Gerard Noodtstraat 121
Informatie: www.natuurmuseum.nl

2  j u n i  t / m  1 8  n o v e m b e r
‘Achter het zilveren masker’, Technisch onderzoek 
naar Romeinse ruiterhelmen met kleine tentoon- 
stelling op de galerij van Museum Het Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

1 0  j u n i  t / m  
5  a u g u s t u s

Groepstentoonstelling 
‘Steps & Stairs’ van 
acht jonge Duitse 
kunstenaars, in de 
Projectruimte van 
Museum Het Valkhof.
Informatie: www. 
museumhetvalkhof.nl

t o t  e n  m e t  
2  s e p t e m b e r

Bij Nacht en Ontij, 
Natuurmuseum, 
Gerard Noodtstraat 121
Informatie: www. 
natuurmuseum.nl

Belangrijkste evenementen 
later dit jaar

Z a t e r d a g  4  &  z o n d a g  5  a u g u s t u s
Nijmegen Tropical Festival met 
Zomercarnavalsoptocht, Waalkade 
Informatie:www.amanne.nl

D o n d e r d a g  1 6  t / m  z o n d a g  1 9  a u g u s t u s
Culinair evenement ‘Waalkade à la Carte’, Waalkade
Informatie: Gerard van Groningen, 0653 254787  

Z a t e r d a g  2 5  &  z o n d a g  2 6  a u g u s t u s
Gebroeders Van Limburg Festival, rondom  
Stevenskerk, Valkhof en binnenstad
Informatie: www.gebroedersvanlimburgfestival.nl

Z a t e r d a g  1  s e p t e m b e r
‘Meedoen in Nijmegen’, vrijwilligersmanifestatie in 
Opus Centrum voor Welzijn aan het Julianaplein bij de 

novionova

Bent u betrokken bij de organisatie van een evenement 
of gebeurtenis in of van groot belang voor de binnen-
stad? Maak er melding van bij ‘NovioNova’, email:
agenda@novionova.nl of telefoon 024 3501924. 

Wedren, van 11.00 tot 16.00 uur.
Informatie: www.vwc-nijmegen.nl

Z o n d a g  2  s e p t e m b e r
Sambafestival, binnenstad
Informatie: www.outravez.nl

Z a t e r d a g  2 9  s e p t .  t / m  z o n d a g  7  o k t o b e r
Najaarskermis binnenstad, dagelijks van 12.00 - 24.00 uur.

Z a t e r d a g  1 7  n o v e m b e r
Intocht St. Nicolaas, aankomst per schip rond  
13.00 uur op Waalkade.

Z o n d a g  1 8  n o v e m b e r
Zevenheuvelenloop, start en finish op de kop 
Groesbeekseweg.
Informatie: www.zevenheuvelenloop.nl

Z a t e r d a g  8  d e c .  t / m  z o n d a g  6  j a n u a r i  2 0 0 8
Mariken Winterfestival, hét winterevenement van de 
Nijmeegse binnenstad met ondermeer een ijsbaan op 
de Grote Markt.
Informatie: www.marikenwinterfestival.nl

*onder voorbehoud

 ‘Steps & Stairs’, Museum Het Valkhof
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• Mailings op maat • Gemakkelijk, betrouw-
baar en vriendelijk voor mens, dier en milieu

Fietsdiensten.nl Tweede Walstraat 83, 6511 LR  Nijmegen  
T 024 322 50 32 M 06 300 148 01 
E info@fietsdiensten.nl W www.fietsdiensten.nl

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice

• Bezorging aan huis van streekproducten, 
biologische producten en delicatessenbiologische producten en delicatessen

Bijna tien jaar 
nadat ‘Waalkade 
à la Carte’ pal na 
zijn eerste lustrum 
een zachte dood 
leek te sterven, 
komt het evene-

ment met smaak weer terug op de Nijmeegse 
Waalkade. Van 16 tot en met 19 augustus zal 
een zestiental toprestaurateurs uit Nijmegen 
en directe omgeving laten zien en laten proe-
ven hoe zij hun visie op gastronomie invul-
ling geven. 

Breed culinair gamma
Op de Waalkade zal in augustus plaats zijn 
voor precies zestien restaurants, die allemaal 
hun ‘eigen’ keukentent krijgen en zo dus hun 
gasten met hun eigen specialiteiten kunnen 
ontvangen. Ook wordt er in de vorm van live 
optredens door verschillende muziekforma-
ties weer dagelijks gevarieerd amusement 
geboden. 
Pas als over alle deelnemers definitief over-
eenkomst is bereikt, zal bekend worden 

Waalkade à la Carte keert terug

Uitstel betekent
niet altijd afstel

gemaakt welke restaurants zich tijdens 
Waalkade à la Carte zullen presenteren. 
Inmiddels staat vast dat met de nu al aan-
trokken deelnemers een uitzonderlijk breed 
culinair gamma wordt bestreken.

‘Waalkade à la Carte’ is voor het puibliek gra-
tis toegankelijk. Proeverijtjes en drankjes wor-
den met munten, de zogenaamde ‘Waaltjes’, 
afgerekend. Het bedrijfsleven wordt in de 
gelegenheid gesteld arrangementen te tref-
fen, zodat relatiebeheer op maat kan worden 
uitgevoerd.

Deelnameprijzen
Door een bijdrage uit het Ondernemersfonds 
2006 heeft de organiserende Stichting 
Waalkade à la Carte de deelnameprijzen per 
vierkante meter voor de restaurants laag-
drempelig en daardoor aantrekkelijk kunnen 
houden. 
Ook de extra aangetrokken hoofdsponsors 
-ING Bank, Brands’ Bier, Stichting Streekgala 
en groothandel Hanos, dragen daaraan hun 
steentje bij. Stichting Streekgala zal actief 

het  plattelandsproduct uit de grensregio 
Nijmegen-Kleve promoten tijdens ‘Waalkade 
à la Carte’.

Nieuw bestuur
De formule voor ‘Waalkade à la Carte’ is 
nauwelijks gewijzigd. Dat hoefde ook niet, 
want de stijgende bezoekersaantallen in de 
jaren negentig en de grote belangstelling van 
restaurantbedrijven om aan het evenement 
deel te nemen, bewijzen de kracht van het 
Nijmeegse concept. 
Initiatiefnemer en organisator Gerard van 
Groningen heeft de Stichting Waalkade à la 
Carte nieuw leven ingeblazen. Leon van Beek 
(Gibo Groep), Johan Welner (ex Heineken), 
Wil van Dekken (horeca-ondernemer) en 
André Sonneville (uitgever/journalist) vor-
men samen met Van Groningen het nieuwe 
bestuur van de stichting. 

Uitstel hoeft niet altijd afstel te betekenen. Zoals nu blijkt 
met het culinair evenement Waalkade à la Carte, dat in de 
komende augustusmaand terugkeert op de Waalkade.

ı Ringstraatmanagement Nijmegen
Margriet Modderkolk, Ringstraatmanager
Hertogstraat 102
6511 SE  Nijmegen
T: 0317 350543
M: 0622 892849
E: g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl
 
ı Vereniging Binnenstad Ondernemers
  Nijmegen
Postbus 1279
6501 BG Nijmegen
T: 0653 257099
W: www.vbonijmegen.nl
E: info@vbo-nijmegen.org
 
ı Bedrijvenloket Nijmegen
Mariënburg 75 (Stadswinkel)
Postbus 9105 - 6500 HG Nijmegen
T: 024 329 98 00
E: bedrijvenloket@nijmegen.nl
W: www.nijmegen.nl

ı MKB-Nijmegen
Wolfskuilseweg 279
6542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl
 
ı Kamer van Koophandel voor 
  Centraal Gelderland
Prins Hendrikstraat 2
6521 AW Nijmegen
Postbus 9292
6800 KZ Arnhem
T: 026 353 88 88
E: info@arnhem.kvk.nl
W: www.arnhem.kvk.nl 
 

Belangrijke adressen

a d v e r t e n t i e



a d v e r t e n t i e






