novio

nova
januari
2008

Inhoud

3 Geen subsidie,

geen Haven- en
Transportdagen

4

Nieuwe parkeertarieven vanaf
1 januari

6 Het thema in
2008: ‘Beleef
de luxe van
Nijmegen’

17 De Broerstraat 18 Ringstratenzonder sfeer,
’t is niet te
geloven...

project gaat in
2008 door

Jaargang 2, nr 1, NovioNova, hét magazine voor ondernemers in de Nijmeegse binnenstad

-AURIT

IUS 4RA
VEL RE
ISORG

ANISAT

+APPE
RGROO
T

HANDE

"LOKLAND $UIN  VAN %SCH

IE

L *ANSS

EN

6AN ALLE ZAKEN OP DE HOOGTE

4HEO

"ORGE

RS SLI
JTER

2UUD
D

E 6RIE
S JUW
ELIER

5BBERGSEWEG    +, .IJMEGEN
TEL     FAX    
INFO MAATSCHAPBDENL WWWMAATSCHAPBDENL

KONINGSPLEIN NIJMEGEN
WWW.HILCKMANNMODE.NL

novionova
Foto cover:
IJspret op het
Valkhof, Nijmegen
op z’n best.
Foto: NovioNova

Foto: Edwin Stoffer

De organiserende Stichting had honderdduizend euro uit het Ondernemersfonds
gevraagd, maar kreeg helemaal niets. “Als we
met de helft terug hadden moeten gaan, was
het natuurlijk nog een geweldige opsteker
geweest. Samen met het betrokken bedrijfsleven op het water en aan de wal hadden we
een goed en aantrekkelijk evenement kunnen
neerzetten. Zonder één cent subsidie wordt
het een moeilijk verhaal”, weet Van Welzenes.

Geen braderie
“Inhoudelijk gaan we voor kwaliteit, dat hebben we in het verleden bewezen. De Havenen Transportdagen is niet zomaar een braderie op de kade. Het is ook geen vakbeurs,
zoals in Rotterdam en Gorinchem. Het is een
informatief evenement, waar we duizenden
mensen uit de sector en van daarbuiten mee
weten te boeien.”
Het stichtingsbestuur beraadt zich nu op de
toekomst. “We houden de vaart erin, ook al
lijkt het erop dat het Ondernemersfonds met
de rug naar het water vergadert”, aldus de
schippersaalmoezenier.
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De uitslag van de etalagewedstrijden van VBO in samenwerking met NovioNova wordt
vrijdagavond 28 december
bekend gemaakt tijdens de
traditionele oudjaarsborrel
van de Vereniging Binnenstad
Ondernemers Nijmegen. In
de Waagh wordt vrijdagavond
vanaf 18.30 uur tevens bekend
gemaakt wie Blauwe Steendrager
2007 wordt.
NovioNova doet op haar website
www.novionova.nl in woord en
beeld uitgebreid verslag van de
VBO oudjaarsborrel, waarvoor
alle ondernemers uit de binnenstad zijn uitgenodigd.

Moeilijk verhaal

Uitslag etalagewedstrijden
en Blauwe Steen op
www.novionova.nl

Ad

Blauwe Steen en
etalageprijzen op
www.novionova.nl

Schippersaalmoezenier Bernhard van Welzenes,
die de Stichting Haven- en Transportdagen
Nijmegen presideert, is diep teleurgesteld
door het niet doorgaan van de subsidie. “Niet
innovatief genoeg? Meer schoon vervoer
over water in plaats van over onze overvolle
snelwegen. Vernieuwender kan ik het bijna
niet bedenken. De bedrijfstak binnenvaart is
alleen maar aan het innoveren. Door middel
van de Haven- en Transportdagen willen we in
Waalstad Nijmegen, waar talloze schippers nog
steeds een binding mee hebben, laten zien wat
de binnenvaart en de afgeleide economie zoal
in hun mars hebben.”
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Om reden dat het evenement niet innovatief genoeg zou zijn, heeft de Taskforce
Ondernemersfonds een subsidie-aanvraag
voor de Haven- en Transportdagen niet toegekend. Het evenement, dat gepland staat
voor het derde weekend in september 2008,
kan daardoor waarschijnlijk geen doorgang
vinden.
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Haven- en Transportdagen
aan geldgebrek ten onder

EN VERDER

Taskforce Ondernemersfonds vindt
evenement niet innovatief genoeg
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Doel nieuw parkeerbeleid:
langparkeerders naar de terreinen rond de binnenstad

Parkeertarief gekoppeld
aan piek- en daluren stad
Met ingang van 1 januari gelden er andere parkeertarieven in de stad. Bezoekers
van de Nijmeegse binnenstad kunnen vanaf die datum in daluren op werkdagen
hun auto goedkoper parkeren dan nu het geval is. Daar staat tegenover dat parkeren in de piekuren ietsje duurder wordt.

Ondernemers terug
in schoolbanken
Een hernieuwde kennismaking met
het beroepsonderwijs en met de
wijze waarop het ROC Nijmegen
momenteel haar onderwijsmethoden
laat aansluiten op de praktijk in het
bedrijfsleven.
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Dat is het doel van een ‘terugkomdag’ die het ROC op 14 januari tussen 13.00 en 16.00 uur voor belangstellende ondernemers in petto
heeft. Alle opleidingen van het ROC
hebben voor die ‘terugkomdag’ een
speciaal lesprogramma samengesteld, waardoor de deelnemers ‘het
nieuwe leren’ kunnen ervaren en
beleven. Tijdens rondetafelgesprekken na afloop worden de ervaringen
die de ondernemers hebben opgedaan uitgewisseld.
Aansluitend wordt de Nieuwjaarsreceptie van het ROC gehouden
in het nieuwe gebouw aan de
Campusbaan. Aanmelden voor de
terugkomdag is mogelijk via www.
roc-nijmegen.nl û terug naar school
û inlogcode 1401TS08.

In de daluren op rustige werkdagen kost een
uurtje parkeren nog maar 2 euro per uur. Op
de drukke zaterdagen en koopzondagen moet
vanaf volgend jaar zowel op straat als in de
parkeergarages 2,20 euro per uur worden
betaald. Het principe van real-time (bezoekers betalen in Nijmegen voor de werkelijke
parkeertijd) blijft gehandhaafd.

uurtarief. Wie in deze straten langer dan zestig minuten zijn voertuig wil parkeren betaalt
vanaf het tweede uur 3 euro per uur. Op die
manier worden de ringstraten onaantrekkelijker voor langparkeerders en ontstaat er meer
ruimte voor klanten van winkels in die straten
en voor de bevoorrading van de winkels.

Ringstraten

Langparkeerders worden verder gestimuleerd
hun auto op het Julianaplein, de Wedren en
in de Eiermarktgarage te zetten. De Wedren

Kortparkeerders betalen met ingang van het
nieuwe jaar in de ringstraten een progressief

Dagkaart € 6,-

Hans Peters vertrekt
als directeur Selexyz
Teleurgesteld is Hans Peters, dat hij geen bijdrage kan leveren aan
de groei en uitbouw van Boekhandel Dekker van de Vegt/BGN/
Selexyz. Als gevolg van een reorganisatie blijven er van de zeven
regiodirecteuren slechts twee over.
Peters (53) had de leiding over de winkels in
Nijmegen, Arnhem en Maastricht. De geboren Nijmegenaar begon in de winkel van toen
nog Dekker van de Vegt op Plein ’44, waarna
hij leiding ging geven aan de winkel op de
campus van de Radbouduniversiteit.
Voordat hij in 2004 Piet Hooghof opvolgde,
gaf hij succesvol leiding aan de grote totaalboekhandel Donner in Rotterdam. Ook stond
hij aan de wieg van de metamorfose van de
Maastrichtse Dominicanenkerk die nu tot één
van de mooiste boekwinkels in het land gerekend mag worden.

Vanaf 1 januari 2008 gaat hij zich oriënteren. “Ik vind wel een plekje in ondernemend boekenland of ondernemend
Nijmegen.” Voorlopig blijft hij wel betrokken
bij de Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen, waarvan hij dagelijks bestuurslid
is. Ook zijn voorzitterschap van Stichting De
Verlichting houdt hij aan. De uitbreidingsplannen die Dekker van de Vegt/Selexys heeft
in de Mariënburgkapel en die door Hans
Peters werden geïnitieerd, blijven naar zijn
zeggen vooralsnog overeind.
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en het Julianaplein krijgen een dagtarief van 6
euro. In de Eiermarktgarage wordt vanaf 2008
ongeacht de parkeerduur alleen nog een dagkaart aangeboden voor 8 euro. In navolging
van het parkeerdak op de Molenpoort wordt
voortaan ook in de Kelfkensbosgarage langparkeren ontmoedigd door er geen dagkaart
meer aan te bieden.

Milieukorting
De prijzen van de parkeervergunningen in de
binnenstad worden de komende jaren stapsgewijs verhoogd naar een niveau dat vergelijkbaar is met andere steden. De gemeente
werkt aan een plan om eigenaren van schone
auto’s te belonen met een milieukorting.
Zodra het Rijk dit mogelijk maakt via een wijziging van de gemeentewet, wil de gemeente
de eigenaar van een benzineauto 20% korting
geven op het nieuwe vergunningtarief, terwijl
een eigenaar van een door aardgas of elektriciteit aangedreven auto zijn vergunning gratis
krijgt. Een luchtvervuilende dieselauto zonder
roetfilter betaalt in de toekomst echter het
volle pond.

Runnersworld, de sportschoenenketen, met
een vestiging in de Bloemerstraat is in de
prijzen gevallen bij de verkiezingen van
beste winkelketen van het jaar 2007. Het
publiek bekroonde de winkel in de categorie
sport met de eerste plaats.
Q&A Research & Consultancy en Elsevier
Retail houdt jaarlijks een onafhankelijk onderzoek om te komen tot beste winkelketen van
Nederland. Runnersworld bestaat al sinds
1984. Gestart als Runner Hardloopcentrum,
in 1988 omgevormd tot Runnersworld
Nijmegen is Runnersworld Nijmegen binnen
de formule de oudste winkel.
Toine van Wilderen, initiatiefnemer, medeoprichter en eigenaar van het Nijmeegse filiaal
is blij met de waardering: “Ik ben natuurlijk
zeer gelukkig. Zeker ook omdat we ‘overall’
als derde zijn geëindigd. En bij de prijsuitreiking kwamen de mensen van Ikea, die eerste
werden naar ons toe met de vraag hoe wij dat
toch doen. Dat is natuurlijk erg leuk.”

KERSTTIJD
Ondernemers werken aan
het eind van het jaar onder
hoogspanning, alsof er
na kerst en oudjaar geen
nieuwjaar meer komt. Het bijzondere is, dat dit
in elke branche hetzelfde is. Of het nu de bouwbranche is, de winkeliers, accountants of andere
adviseurs, steeds weer loopt die spanning op
tegen het einde van elk jaar.
De kersttijd is altijd een mooie tijd om eens
terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te
blikken. MKB Nijmegen heeft het vizier ook op
de toekomst. Na de opstart ruim 3 jaar geleden
wordt het nu tijd om MKB-Nijmegen een verbredingsfase door te laten maken. Wij zullen
daarom de komende tijd benutten om met vele
stakeholders te praten over de volgens mij
vele belangrijke zaken, die alle ondernemers in
Nijmegen met elkaar verbinden.

Selexys

Passage Molenpoort 36 • 6511 HW Nijmegen
024 3230202 •info@maalsen.nl • www.maalsen.nl

Het uitdragen van onze trots aan anderen (citymarketing) is zo’n verbindend onderwerp, maar
ook bij het gezamenlijk ontplooien van initiatieven is de cohesie van ondernemers vaak groter
dan vermoed. Belangen lopen vaker parallel dan
op het eerste gezicht lijkt. Dat geldt voor de
belangen van ondernemers onderling, maar ook
voor de belangen die ondernemers
gemeenschappelijk hebben met de
gemeente.
Daarom zijn wij er trots op, dat we
samen onze doelen kunnen benaderen en verbeteren. MKB Nijmegen
is klaar voor 2008 en daarna. Doet
u met ons mee? Alleen als we het
samen doen, gaat het lukken!

MKB NIJMEGEN

Ook Selexyz, met een winkel in de
Marikenstraat, is in de prijzen gevallen. In
de categorie boeken/tijdschriften liet de
boekwinkel concurrenten De Slegte en Bruna
achter zich.
In november viel Selexys ook al in de prijzen.
De boekhandelsgroep werd toen als beste
winkelketen uitgeroepen en won de Visa
Retail Jaarprijs 2007. In die competitie versloeg Selexyz Primera en Visgilde. Volgens de
jury is Selexyz “een frontrunner in de mondiale boekenbranche”. Vooral het gebruik van
innovatieve technologie, zoals RFID op productniveau, multimedia en de combinatie van
de fysieke winkel met internetverkoop kunnen
de goedkeuring van de jury wegdragen.
advertentie

Hans Peters. Foto: NovioNova

Theo Lemmen
voorzitter MKBNijmegen

COLUMN

Foto’s: Edwin Stoffer

Runnersworld
en Selexys in
de prijzen

Een fijne jaarwisseling en een in alle
opzichten heel voorspoedig 2008!
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Het team van Van Assendelft & Partners is nu
al bijna dagelijks in de weer met het thema van
2008: ‘Beleef de luxe van Nijmegen’.
Foto: NovioNova

door André Sonneville

De toptentoonstellingen ‘Gebroeders van Limburg’ en ‘Herculaneum’ in Museum Het
Valkhof hebben Nijmegen geen windeieren gelegd. De tienduizenden expositiegangers
hebben miljoenen laten liggen in de oudste stad van Nederland en natuurlijk smaakt dat
naar meer. Geen wonder dat het gemeentebestuur, met het bedrijfsleven in haar kielzog,
op zoek ging naar nog meer spin-off toen Museum Het Valkhof een nieuwe kaskraker aankondigde (zie kader).
Vorige week presenteerde Reinoud van Assendelft de Coningh aan de Raad van Advies
van het Binnenstadsmanagement het voorlopig eerste resultaat van die zoektocht, die hij
samen met collega Marieke Peters, als deskundigen op het gebied van Leisure & Cultuur
met hun bureau Van Assendelft & Partners in opdracht van de gemeente ondernamen.
Conclusie: ‘heel Nijmegen’ zal in 2008 bijdragen aan een brede uitwerking van het thema
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’.

Reinoud van Assendelft de Coningh zet aan tot
stadsbrede uitwerking van hét thema voor 2008:

‘Beleef de luxe van Nijmegen’
Van het 85-jarig bestaan van de Radboud
Universiteit via StreetLive, de Vierdaagse en
Vierdaagsefeesten, de Fietsvierdaagse, Waalkade à la Carte, het Romeinenfestival, het
Gebroeders van Limburgweekend tot de
Mariken Winterfeesten 2008. Vanaf de komende maand mei zullen vrijwel alle evenementen
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in de binnenstad van Nijmegen in het teken
staan -of in ieder geval duidelijke sporen
dragen- van het thema ‘Beleef de luxe van
Nijmegen’.

Als een razende Roeland heeft Reinoud van
Assendelft de Coningh in iets meer dan twee
weken tijd nagenoeg alle
organisatoren van evenementen en activiteiten
in Nijmegen enthousiast
Een brainstormgroepje met Ronald Migo, John
gekregen om samen het
Spierings, Jurriaan de Mol, Hannie Kunst
thema ‘Beleef de luxe van
en Reinoud van Assendelft de Coningh
Nijmegen’ tot ongekende
heeft al in een vroeg stadium de conhoogte te tillen. “Waar
ik ook kwam, het bruiste
touren getekend van het projectmeteen van de ideeën.
plan ‘Beleef de luxe Nijmegen’.
Niet alleen bij evenemenUiteindelijk werd het geschretenorganisatoren, maar
ook individuele onderneven door Jurriaan de Mol en
mers, directies van grote
Reinoud van Assendelft.
bedrijven en van instellingen zijn enthousiast. En
we zijn nog niet klaar. Wie
nog ideeën heeft, moet
ze vooral inbrengen. Uit
ideeën ontstaan namelijk
ideeën. Dat worden initiatieven, die weer kunnen
uitgroeien tot geweldige
activiteiten.”
Reinoud van Assendelft de Coningh.

Filosofisch
‘Beleef de luxe van Nijmegen’ is gebaseerd
op een min of meer filosofische uitwerking
van het tentoonstellingsthema ‘Luxe en
Decadentie’ waarmee Museum Het Valkhof
vanaf augustus dit jaar hoge ogen zal gooien.
Van Assendelft: “We moeten de negatieve
betekenis van het woord ‘decadentie’ vermijden. Het mogelijke verwijt dat decadentie
voor veel Nijmegenaren absoluut niet van
toepassing is, mag niet spelen.
Met het begrip ‘luxe’ is dat anders. Luxe betekent letterlijk weelde, overvloed. Dat komen
we elke dag overal tegen. En luxe heeft een
tweede, veel ruimere betekenis. Het is toch
een luxe om Nijmegenaar te mogen zijn? Een
stad die bol staat van de activiteiten en evenementen, is een luxe. Film- en theatervoorstellingen, museumbezoeken, lekker uit eten, gezellig
shoppen, sport bedrijven of bekijken, een leuke
baan, studeren op welk niveau dan ook, het
zijn allemaal vormen van luxe die we ons kunnen en natuurlijk ook mogen permitteren.
Luxe en gelukkig zijn, past ook bij elkaar.
Menigeen die ik de afgelopen weken sprak,
bracht het tentoonstellingsthema meteen in

‘Luxus betekent overdaad.
Dat komen we elke dag
overal tegen.’

novionova
‘Luxe en decadentie’ in
Museum Het Valkhof

verband met de Miljonairsfair. Dat bracht me
op de stelling dat Nijmegenaren de miljonairs
van het geluk zijn.”

‘Nijmegenaren zijn de
miljonairs van het geluk’

Wereldnamen
Het filosoferen terzijde, er zijn ook al concrete
plannen gesmeed. “Er staat een wandeldriedaagse op stapel, die mogelijk eindigt tijdens
de officiële opening van de Vierdaagse en
waaraan een goed doel wordt verbonden”,
licht Van Assendelft een tipje van de sluier op.
“Een plan voor een champagnefeest is in de
maak. Holland Casino wordt ingeschakeld.
Nijmeegse modezaken en ontwerpers gaan
mogelijk aan de slag met een presentatie
waarbij de werkelijk grote wereldnamen in de
mode zich presenteren. Er zijn ideeën voor
een exclusieve bodypaintparty. Er komt een
fotowedstrijd en voor kunstschilders willen we
een concours opzetten. De kunstexpo tijdens
de Vierdaagsefeesten in de Stevenskerk neemt
het thema als startpunt en ook de Nijmeegse
horeca zal op diverse manieren inhaken.”
Het Binnenstadsmanagement, met Van
Assendelft & Partners als uitvoerder, zal alle
activiteiten in het kader van ‘Beleef de luxe
van Nijmegen’ als coördinator optreden.
“Zelf zullen we in ieder geval niet grootschalig organiseren. Bij de grote evenementen in
de stad bemerken we groot enthousiasme
om het thema te integreren. Zo loopt het als
een rode draad het hele jaar door de stad.

Natuurlijk is er ook plaats voor kleinschalige
initiatieven, uit welke hoek dan ook. Omdat
wij het overzicht hebben, zullen we in staat
zijn om waar nodig de koppeling te maken
tussen de verschillende initiatieven.”

Kick-off
De nodige voorpret heeft Reinoud al als hij
denkt aan de kick-off die half januari* plaatsvindt. “De bedoeling is daar uitleg te geven
over het hele plan rond ‘Beleef de luxe van
Nijmegen’. Samen met RBT-KAN willen we in
grote lijnen inzicht geven in de manier waarop we het thema via marketing en communicatie voor het voetlicht brengen. Ook zullen
we in aanwezigheid van alle betrokkenen, alle
ideeën te inventariseren en presenteren. Wie
nieuwe ideeën en/of aanvullingen heeft, móet
daar bij zijn.”

‘Half januari* is er een
kick-off, wie nog ideeën
heeft móet daar bij zijn’

Vanaf 23 augustus 2008 is er een
nieuwe toptentoonstelling te zien in
Museum Het Valkhof: ‘Luxe en decadentie, leven aan de Romeinse goudkust’. Te zien zijn de kunstschatten uit
het leven van de superrijken aan de golf
van Napels tijdens het Romeinse Rijk.
Deze streek was het ideale decor voor
een leven in overvloed: een kust met
geweldige uitzichten, een mild klimaat en de buitengewoon vruchtbare
vulkaanbodem van de Vesuvius. In
de tentoonstelling worden eersteklas pronkstukken uit het Nationaal
Archeologisch Museum in Napels voor
het eerst buiten Italië vertoond, zoals
muurschilderingen, beelden van brons
en marmer en gouden sieraden. Maar
ook een zeldzaam privébad met een
ingenieus warmwatersysteem en muurgrote 3-D animaties van onder andere
de acht verdiepingen tellende villa van
Keizer Tiberius op het eiland Capri.
Naast de betoverende schoonheid en
luxe is er aandacht voor de vaak bijtende kritiek van de antieke auteurs op
dit luxeleven dat zich steeds meer op
status richtte en steeds minder aan de
traditionele Romeinse waarden vasthield. De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van Duitse musea
(Haltern am See, Bremen, München)
met Museum Het Valkhof Nijmegen.
Bron: www.museumhetvalkhof.nl

Venus Lovatelli
- Marmeren beeld van
Venus met resten van
de oorspronkelijke
beschildering.
Afkomstig uit Pompeii
(hoogte 104 cm).
Foto: Jochen Hähnel/
terz advertising, Berlin

• Bij het ter perse gaan van dit
nummer waren datum, tijdstip en locatie van de
aangekondigde kick-off nog niet bekend.
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Restaurant De Vereeniging

Stichting Cardo

4 sfeervol restaurant in een monumentaal pand
4 verrassende gerechten tegen vriendelijke prijzen
4 speciaal Chef's Menu bij alle voorstellingen
4 gezellig terras voor een drankje, lunch of diner
4 gelegen aan het levendige Keizer Karelplein
De Vereeniging is meer dan alleen een restaurant.
De prachtige locatie is ook uitermate geschikt voor
de meest uiteenlopende bijeenkomsten.
De prachtige zalen en unieke architectuur maken van
uw bijeenkomst een unieke belevenis!

zet zich in voor integratie van mensen met een
handicap in de maatschappij. Mensen met een
handicap willen de samenleving niet hun
beperkingen tonen, maar juist laten zien wat ze wél
goed kunnen. En dat is veel, heel veel. Stichting
Cardo heeft een aantal integratieprojecten
(i-projecten) ontwikkeld, te weten:
Cultureel i-seizoen / Sportief Tour
All The Way Music / Scholierentour

K KEIZER KAREL PODIA K
S TA D S S C H O U W B U R G N I J M E G E N ¬ C O N C E R T G E B O U W D E V E R E E N I G I N G

Restaurant De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d Nijmegen
telefoon (024) 322 10 28
www.restaurantdevereeniging.nl

Cardo kan uw support
goed gebruiken,

www.stichtingcardo.nl

85*127 cardo.indd 1

22-11-2007 13:32:08

L&F
Caraïbische
Bedrijfsevenementen
• personeelsfeesten • workshops •
• zaalhuur • salsaband Ayakamata •
• vrijgezellenfeest • catering •

Schoon, gezond en duurzaam

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice
• Bezorging aan huis van streekproducten,
Tweede Waalstraat 118
6511 LW Nijmegen
Telefoon 024 323 38 32
info@amanne.nl

biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

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

novionova
COLUMN

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager
bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Nieuwe bestuursleden
Federatie Ringstraten
In het bestuur van de Federatie Ringstraten
Nijmegen (FRN) heeft Kees Hummel het
stokje overgenomen van Hans de Bruijn,
als vertegenwoordiger van de winkeliers in
de In de Betouwstraat. Hans de Bruijn blijft
wel bestuurslid van de FRN, in de functie
van penningmeester. Zo blijft zijn knowhow
inzake het ringstratenproject behouden.
Ook de Hertogstraat heeft een nieuwe straatvertegenwoordiger gevonden; Wim Teunissen
zal hier het karretje gaan trekken.
Baylor gesloten

Internet nekt
wandelwinkel
Het Regionaal Wandelsportbureau aan de
St. Annastraat, in de volksmond ‘de wandelwinkel’ genoemd, is gesloten. Veel deelnemers aan de Vierdaagse schreven via de wandelwinkel in voor het wandelevenement. Nu
bijna 80% van de deelnemers zich inschrijft
via internet, is de aanloop in de winkel duidelijk minder.
Wat de eigenaar met het huurpand gaat doen,
is (nog) niet bekend.
Geen opvolging,
Clignancourt stopt
Het antiek- en curiosawinkeltje Clignancourt
aan de Nieuwe Markt houdt op te bestaan.
De eigenaresse van het goedlopende winkeltje is inmiddels de zeventig gepasseerd en
heeft geen opvolging. Het pandje, waarvoor
zich al enkele gegadigden hebben gemeld, is
te huur.

Planeet voegt
filialen samen
Reisbureau De Planeet heeft haar kantoor in de
Van Welderenstraat gesloten. Vakantiegangers
en andere reizigers kunnen nog wel terecht bij
de vestiging in de Nieuwstraat. De twee filialen
zijn samen-gevoegd om verwarring voor klanten te voorkomen.
Sluitingen in
Molenpoort
Peejay, de winkel in de Molenpoort voor
computerspelletjes en muziek bestaat niet
meer. Het pand, dichtbij de ingang aan de
Molenstraat staat te huur.

advertentie

Augustijnenstraat 6, Nijmegen

openingstijden: ma, di, wo 16.00-21.00 uur,
do, vr, za 12.00-22.00 uur en zon 16.00-22.00 uur

Clignancourt, Nieuwe Markt

Verbouwingen
in centrum
Twee panden in het centrum worden
momenteel verbouwd. In het pand aan de
Molenstraat 38 moeten rond juni vijf appartementen (ingang Hendrikhof) verrijzen en komt
er op de begane grond een damesmodezaak.
Vooraan in de Lange Hezelstraat, vlakbij de
Ganzeheuvel, wordt de gevel van de voormalige Van Breewinkel in ere hersteld. Dit rijksmonument moet in maart gereed zijn. Wie het
gaat huren is nog niet bekend.

DE TWEEDE HELFT
Ik ben geen Nijmegenaar
van geboorte. Mijn wieg
stond op de rand van
Scheveningen en Den Haag
en het eerste levenslicht zag ik door het dakraam van de verloskamer van de Oranjekliniek
in de Hofstad.
Maar sinds 1978 mag ik in deze stad wonen en
werken. Ik vier binnenkort in dit nieuwe jaar
mijn dertigjarig Nijmegen-jubileum. Ik mocht op
veel plaatsen in de stad wonen. Gestart op een
flat in de Aubadestraat, daarna de eerste koopwoning in Tolhuis, gevolgd door een huurflat op
de Korenmarkt, een huurhuis in de Weezenhof,
een mooi vrijstaand koophuis in de Weezenhof,
toen éven terug naar een hoek van een rijtje in
diezelfde Weezenhof en nu een fijn huis aan de
Groesbeekseweg.
Zeven plekken in dertig jaar. Dan mag je toch
zeggen, dat je Nijmegenaar bent. Ik voel me
thuis in deze stad. De restaurants zijn huiskamers voor mij, de gezichten die ik
tegenkom zag ik vaker en als ik in
de binnenstad loop, groet ik en word
ik gegroet door vrienden, relaties en
bekenden. Ik heb hier héél veel heerlijke voetstappen liggen.

DE 300 VAN VAN AS

Herenmodezaak Baylor in de Pauwelstraat.

In dezelfde passage is ook Maminette, winkel
voor babyartikelen is gesloten. Ook dit pand
staat te huur. Een paar deuren verder heeft ook
Body Vitaal, de speciaalzaak op het gebied van
vitaminen het voor gezien gehouden.

Ik ben enorm benieuwd naar de
stad zoals die er over een aantal
jaren uit zal zien. Als het probleem
van de derde brug is opgelost, als
de Hessenberg toonaangevende
gebouwen herbergt. Als het hotel
bij de schouwburg er is en we kunnen parkeren onder de Van Schaeck
Mathonsingel. Als het Triavium met
het winkelcentrum Dukenburg is
verbonden en als Fifty Two Degrees
is uitgegroeid tot een bruisend centrum met tal van business en leisure
projecten. Als de DonJon het pièce de
résistance vormt van het onvolprezen
Valkhofpark.
Ik verheug mij op de tweede helft
van mijn Nijmegen experience. Een
stad is nooit af! Maar nèt als mijn
grote liefde wordt zij wel steeds
mooier!
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Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

ZZP’ER: BLIJVERTJE
EN SMEEROLIE VOOR
HET BEDRIJFSLEVEN

Na een snelle opkomst is de
Zelfstandige Zonder Personeel
(ZZP’er) niet meer weg te denken in
het ondernemerschap. Sterker: deze
vorm wordt nog belangrijker voor
de economie. Verklaringen voor dit
‘blijvertje’ zijn de positieve (start-)
motivatie en de rol als ‘smeerolie’ die ze in het
bedrijfsleven vervullen.
Lag de keuze voor het ZZP-schap eerder vaak in
een persoonlijke (nood)situatie, zoals onvrede
over het werk, tegenwoordig gaat het veelal
om een positieve startmotivatie en drang tot
zelfontplooiing. Ook deskundigen geven aan dat
in de huidige maatschappij steeds meer vanuit
de behoefte aan vrijheid, verantwoordelijkheid
en zelfontplooiing wordt gekozen voor het ZZPschap.
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Niet de financieel-economische overwegingen
overheersen, maar het streven naar onafhankelijkheid en ruimte om kennis naar eigen inzicht
verder te ontplooien. Rabobank verwacht dat de
ZZP-er een ‘blijvertje’ is. Ook omdat dit ondernemerschap voorziet in de gewenste kwaliteit
van werken en leven. Dat maakt ZZP-ers extra
gemotiveerd en versterkt de continuïteit van het
bedrijf.
Zeven op de tien ZZP’ers richten zich op het
MKB met hun diensten. De aard van ZZP-werkzaamheden lopen sterk uiteen. In de bouw-,
vervoer- en industriesector gaat het vooral om
uitvoerende arbeids- en ambachtelijke diensten.
In de zakelijke en persoonlijke dienstverlening
domineren kennis- en ambachtsdiensten.
Voor meer informatie kunt u het rapport ‘Van
onbemind tot onmisbaar: De economische betekenis van ZZP’ers’ downloaden via:
www.ondernemerschap.nl

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

Wethouder Hannie Kunst van
Economische Zaken en Cultuur
geeft exclusief in NovioNova haar
visie op actuele kwesties die in de
Nijmeegse binnenstad spelen.

Hannie Kunst: ‘We willen het
Ringstratenproject graag voortzetten’

Ringstraten tonen dat
samenwerking loont
Het tot dusver succesvolle Ringstratenproject toont onmiskenbaar
aan dat samenwerking loont. Ondernemers uit andere winkelstraten
in de stad, zouden volgens wethouder Hannie Kunst (Economische
Zaken) aan het project een voorbeeld moeten nemen.
Het gemeentebestuur en de Federatie
Ringstraten Nijmegen willen het project graag
in 2008 voortzetten. De gemeente heeft
daarvoor geld gereserveerd, maar er is een
belangrijke bijdrage uit Brussel nodig om het
project echt voort te kunnen zetten. Die door
de provincie aangevraagde EFRO-subsidie is
nog niet verstrekt. Met dat geld wordt onder
meer het Ringstratenmanagement betaald.

gevelaanpak en de herinrichting van de Van
Broeckhuysenstraat, Van Welderenstraat en
In de Betouwstraat lopen geen gevaar, ook
niet als de nieuwe EFRO-subsidie niet zou
komen”, aldus de wethouder.

Niet te geloven

Hannie Kunst: “Het Ringstratenbeleid speelt
een cruciale rol in de samenwerking tussen
de ondernemers onderling en tussen winkeliersverenigingen. We verwachten uiterlijk in
april te horen of we weer op die EFRO-bijdrage kunnen rekenen. Tot zo lang werken we
met het geld dat nog in de pot zit. Komt de
nieuwe subsidie er niet, dan moeten we ons
beraden.”
De deelprojecten die door de Ringstraten
aangepakt zijn, kunnen doorgaan omdat het
geld ervoor gereserveerd is. “Projecten als de

De wethouder hangt het succes van de
samenwerking in de Ringstraten, maar ook
in bijvoorbeeld de Marikenstraat, graag aan
de grote klok, in de hoop dat ondernemers
in straten waar die samenwerking niet of
nauwelijks op gang komt, het oppikken. “In
de feestmaand december blijkt het duidelijk.
In de straten waar wordt samengewerkt, ziet
het er gezellig en feestelijk uit. Ondernemers
en winkeliers dragen samen zorg voor aankleding, versiering en feestverlichting. Met positief resultaat. Een straat als de Broerstraat
bijvoorbeeld, steekt daar schril tegen af. De
belangrijkste winkelstraat van Nijmegen,
zonder enige versiering. Het is bijna niet te
geloven...”

ı Ringstraatmanagement Nijmegen

ı MKB-Nijmegen

Geld gereserveerd

Margriet Modderkolk, Ringstraatmanager
Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen
T: 0317 350543 M: 0622 892849
E: g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl
W: www.ringstraten.nl

ı Vereniging Binnenstad Ondernemers

Postbus 1279, 6501 BG Nijmegen
T: 0653 257099
W: www.vbonijmegen.nl
E: chris@vbonijmegen.nl

ı Bedrijvenloket Nijmegen

Mariënburg 75 (Stadswinkel)
Postbus 9105 - 6500 HG Nijmegen
T: 024 329 98 00
E: bedrijvenloket@nijmegen.nl
W: www.nijmegen.nl

Belangrijke adressen

Wolfskuilseweg 279, 542 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

ı Stichting Binnenstadmanagement
Nijmegen

Postbus 1090, 6501 BB Nijmegen
E: info@binnenstadnijmegen.nl

novionova
VOOR U EEN VRAAG...
Waalsprinter stopt
vaker in centrum

Na de jaarwisseling zal de Waalsprinter,
de snelbus tussen P+R Waalsprinter (bij
knooppunt Ressen) en campus Heijendaal,
tijdens de avondspits een uur langer (tot
19.00 uur) doorrijden en komen er twee
extra bussen bij. Verder verandert de route
en komen er meer haltes in het centrum
bij.

Exclusief voor NovioNova geeft Poelmann van den Broek Advocaten
antwoord op juridische vragen die bij binnenstadsondernemers leven.
Fons Burgers uit Weurt maakt er de cartoons bij. Heeft u ook een vraag
voor deze rubriek, mail dan naar: info@Novionova.nl

Maandag, dinsdag en donderdag vervoert
de Waalsprinter gemiddeld circa 190-200
reizigers (in één richting). De piek ligt tussen
07.45 en 08.30 uur. Bijna de helft van de reizigers die op P+R Waalsprinter instappen stapt
al bij halte centrum uit. De rest rijdt door
naar Heijendaal.
Met ingang van het nieuwe jaar verandert de
reguliere route. De Waalsprinter slaat op de
heenweg na de Waalbrug meteen rechtsaf,
om via de Sint Jorisstraat en Kelfkensbos
linksaf de Hertogstraat in te steken. De
huidige halte Canisiussingel /Traianusplein
vervalt; daarvoor in de plaats komen de
haltes Museum het Valkhof (bij de kiosk),
Kelfkensbos en Hertogplein (bij Van der
Stad). De Waalsprinter steekt vervolgens
de Canisiussingel over om via de Prins
Hendrikstraat (dat is het eerste stuk van de
Daalseweg) rechts de Bijleveldsingel in te
slaan. Daarna slaat de bus ter hoogte van de
Wedren linksaf richting Heijendaal. De haltes
op Heijendaal blijven ongewijzigd.
De terugweg gaat praktisch hetzelfde, zij het
dat de Waalsprinter dan ter hoogte van het
Hertogplein niet aan de kant van Van der
Stad stopt, maar voor Osnabrugge.

advertentie

5BBERGSEWEG    +, .IJMEGEN
TEL     FAX    
INFO MAATSCHAPBDENL WWWMAATSCHAPBDENL

X levert een product of dienst aan Y en stuurt Y daarvoor een factuur.
De factuur wordt door Y niet bestreden, maar ook niet betaald. Kan X
nu de winkel van Y binnenlopen, goederen uitzoeken tot het bedrag van
zijn vordering, de winkel uitlopen en meedelen: “Bedankt, en oh ja, de
rekening is al betaald...tot de volgende keer”

Verrekening van schulden
De wet biedt de mogelijkheid om schulden
over en weer met elkaar te verrekenen.
Verrekening houdt - beknopt weergegeven - in
dat als X en Y over en weer iets van elkaar
opeisbaar te vorderen hebben, en de prestaties over en weer gelijksoortig zijn, zowel X
als Y elkaars vorderingen tegen elkaar kunnen wegstrepen. In veel gevallen gaat het
simpelweg om twee tegenover elkaar staande
verplichtingen tot betaling in dezelfde valuta,
zodat de prestaties daarmee gelijksoortig zijn.
Indien aan al deze eisen is voldaan, kan X in
beginsel verrekenen.
In het voorbeeld is echter iets bijzonders aan
de hand: X gebruikt zijn vordering op Y als
het ware als een tegoedbon, waarmee hij bij
Y gaat ‘shoppen’. Dat mag niet. In wezen
pleegt X daarmee eigenrichting. Er is dan
geen sprake van rechtsgeldige verrekening,
omdat Y moet betalen in euro’s en niet in
goederen. Iets anders is als Y ermee instemt,
maar dan betaalt Y in feite in natura.
Wanneer X echter bij Y een bestelling plaatst,
Y goederen of diensten levert, waarvoor Y ver-

volgens een factuur stuurt aan X (en Y goed
is voor zijn geld), dan kan X in beginsel wel
verrekenen. X creëert weliswaar bewust een
verrekeningsmogelijkheid, maar zolang is voldaan aan alle eisen van verrekening is daar in
beginsel niets op tegen (behoudens misbruik
van bevoegdheid). Wel moet X verklaren dat
hij zich beroept op verrekening. Dat kan ook
mondeling, of zelfs stilzwijgend.
Let op: in veel contracten en algemene voorwaarden is de bevoegdheid tot verrekening
uitgesloten. Dan kan het dus niet. Verder kan
het ingewikkelder liggen wanneer er sprake is
van een faillissement.
Stijn Stevens
advocaat bij Poelmann
van den Broek advocaten
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Detailhandel en horeca hebben
belang bij een goede bereikbaarheid van de binnenstad. Het
bevoorradende verkeer zorgt
immers voor de gevulde schappen in de winkels. Vast staat dat
bij een goede bereikbaarheid
ook goede parkeervoorzieningen
horen. Waar laten al die gebruikers (medewerkers, bezoekers,
vervoerders/verladers) van de
binnenstad hun auto? Met welke
wetten en gemeentelijke regels
hebben ze te maken. En hoe gastvrij of klantonvriendelijk zijn die?
Een rondje binnenstad met toezichthouders Arno en Marco.

Toezichthouders Marco
en Arno op zoek naar het
juiste parkeerkaartje. Als
ze het gevonden hebben,
blijkt dat alles in orde is.

Toezichthouders bewegen zich iedere dag ergens tussen ‘echt fout’ en ‘moet net kunnen’

‘Een enkeling sputtert tegen’
Toezichthouders houden zich bezig met alles
dat in de openbare ruimte gebeurt. Maar de
12 rode draad in hun dagelijkse werk is toch het
parkeer- en fietstoezicht.
“We zijn BOA’s, buitengewone opsporingambtenaren. Marco en ik maken deel uit van
het team dat toezicht houdt op het centrum”,
legt Arno uit. Ze willen hun achternamen
liever niet afgedrukt zien. “De teams werken
met veel partners samen. Zoals de politie, de
wijkmanager, de wijkbeheerder, de wijkraden
en bewonersgroepen, maar ook de straatverenigingen van ondernemers. Onze taak is te
zorgen voor een schone, leefbare stad. Door
duidelijk op straat aanwezig te zijn, willen we
ongewenst gedrag tegengaan en voorkomen.
Handhaving van het parkeerbeleid is daar een
onderdeel van.”

Laden en lossen
Op ronde door het stadscentrum staan de
roadbarriers naar beneden en is op venstertijden het voetgangersgebied opengesteld voor het bevoorradende verkeer. Een

vrachtwagen, binnen het laad- en losgebied,
blokkeert gedeeltelijk de toegang van de
Mariënburgparkeergarage. Het is de eerste
overtreding die geconstateerd wordt. De
chaufeur wordt erop aangesproken, Marco
en Arno wijzen een paar meter verderop een
plek aan waar hij wel zonder problemen kan
laden en lossen.
Even verder worden een paar fietsers in het
voetgangersgebied tot afstappen gemaand
en worden gedumpte afvalzakken gestickerd.
Buiten het voetgangersdomein wordt de parkeercontrole opgepakt.
Veel vergunningshouders parkeren op de
betaalde parkeerplaatsen. “Dat is toegestaan”, legt Arno uit, “maar per 1 januari
verandert deze situatie. Dan worden namelijk 550 plaatsen voor vergunninghouders
opgeheven. Deze plaatsen kunnen voortaan
ook door de betalende parkeerders gebruikt
worden.”

Met schrik vrij
Handhaving van de regels in de openbare

ruimte bestaat uit meer dan alleen het uitschrijven van bekeuringen. De grens tussen
echt fout en ‘moet net kunnen’, de scheiding
tussen redelijk en onheus gedrag, wordt
voortdurend opgezocht. Het is wel eens
anders, maar tijdens deze ronde ontstaan
geen ‘clashes’ tussen de toezichthouders en
parkeerders. Marco en Arno staan mensen
uiterst correct te woord en van de aangesprokenen is ook geen onvertogen woord
te horen. Een enkeling sputtert tegen, maar
iedereen houdt het fair en netjes.
De overtredingen zijn duidelijk vast te stellen
en blijken vaak onnodig. Tussen ‘de daders’
dit keer geen bezoekers van buiten Nijmegen.
Dat scheelt een hoop uitleg, de meesten
weten het wel. Een aantal ‘onterechte’ bekeuringen wordt ter plekke geseponeerd door
Arno en Marco. De dame die kan aantonen
dat de per vergissing niet zichtbare bezoekersvergunning toch in het zijvak van haar
auto zit, komt met de schrik vrij.

novionova
Klantvriendelijkheid toezichthouders
al vaker bediscussieerd
De klantvriendelijkheid van de toezichthouders die in de
Nijmeegse binnenstad het parkeerbeleid handhaven, is meer
dan eens punt van discussie geweest. Tal van ondernemers en
winkeliers die met lede ogen moesten aanzien hoe hun klanten
een prent kregen, kunnen er over meepraten. Er zijn er ook die
de schijnbare houding van onwil en ‘regelneverij’ van bekeurende ambtenaren te vuur en te zwaard bestreden. Resultaat is dat
de Dienst Openbare Ruimte bij zichzelf en bij de toezichthouders te rade is gegaan. Er is gewerkt aan klantvriendelijkheid en
attitude tegenover de binnenstadbezoekers en -gebruikers. Naar
verluidt, gaat het de laatste tijd ietsje beter, maar er zijn nog
steeds irritaties.

Ingrid Kuijken vindt in
de taxistandplaatsen
bij haar restaurant voor
de deur een bron van
ergernis.

Goof Snoek blijft
ijveren voor voldoende
klantvriendelijkheid en
een positieve houding
bij de toezichthouders
ten opzichte van de
binnenstadbezoekers.

Goof Snoek, Snoek Been- en
Ondermode in de Ziekerstraat
“Nijmegen heeft wel elektronische verkeersborden die de weg naar de dichtstbijzijnde
parkeergarages aangeven. Maar wat ontbreekt, is de informatie waar nog voldoende
vrije plaatsen in de diverse garages zijn. Je
kunt dus niet van tevoren kiezen waar je
heen rijdt en daardoor circuleert er onnodig
zoekend autoverkeer door de stad.
Ook leveren te veel individuele bestelbussen hun goederen af. Voor de bereikbaarheid van de binnenstad is het beter om
alle goederen aan de rand van de stad af
te leveren en deze gebundeld te bezorgen.
Binnenstadservice.nl heeft deze uitdaging
opgepakt.
Tot slot de toezichthouders. De goeden
uitgezonderd, maar gemiddeld wordt er
door de toezichthouders klantonvriendelijk opgetreden. Ik vind dat je de klant, al
heeft die de parkeerregel overtreden, reden
moet geven om terug te komen in de stad.
Daarbij hebben de toezichthouders een
voorbeeldfunctie. Dat is een kwestie van
aansturen en weten waar je mee bezig
bent.”

Ingrid Kuiken, restaurant Claudius in de
Bisschop Hamerstraat
“Een bron van ergernis zijn de taxistandplaatsen voor ons restaurant. Overdag zijn
dat betaald parkeerplaatsen. Vanaf 18.00 uur
zijn ze gereserveerd voor taxi’s en staan de
vakken leeg. Taxichauffeurs geven namelijk
de voorkeur aan de overkant van de Bisschop
Hamerstraat. Die plaats is gunstiger omdat
ze daar vanuit de Molenstraat als eerste worden gezien. Het zou dus veel praktischer zijn
om alle taxi’s aan de overkant te verzamelen
en op te lijnen. En de betaald parkeerplaatsen
inzetten waarvoor ze bedoeld zijn.
Verder ontbreekt in dit straatgedeelte een
verkeersbord dat aangeeft dat laden en lossen
is toegestaan. Voor onze deur hebben we een
suggestiefietsstrook. Je mag daarover rijden,
op stilstaan en laden en lossen. Maar iedere
keer als we bij het laden en lossen tegen de
stoep aanstaan, doen toezichthouders daar
moeilijk over. Een verkeerbord zou uitkomst
bieden.”
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Een progressief uurtartief om in
de Ringstraten langparkeerders
te weren is volgens ondernemer
Jaap Kool ´dubbeltjeswerk´.
“Je praat over een te marginaal
verschil.”

Jaap Kool, Podium Dans en
Theaterwinkel in de Van Welderenstraat
“Het succes om Nijmegen te promoten,
hangt nauw samen met de bereikbaarheid.
Nijmegen is gewoon slecht bereikbaar. Alle
toegangswegen slibben dicht. In de winkelstraten staan overdag veel vergunningshouders geparkeerd en is de vrije parkeerruimte voor de kortparkeerder zeer beperkt.

Specialistische zaken zoals Podium moeten
het juist hebben van die kortparkeerders. In
de maatregel om voor de ringstraten een progressief uurtarief te hanteren, geloof ik niet.
Hiermee weer je geen langparkeerders. Het
is dubbeltjeswerk. Je praat over een te marginaal verschil. Er gaat geen extra stimulans
van uit om de auto in de Eiermarkt parkeergarage te zetten of op de Wedren.”

Wilt u in de laatste
kerstvakantieweek uw
klanten verrassen met
een vrijkaartje voor de ijsbaan?
Het kan nog tot en met 6 januari!
Winkeliers in de binnenstad kunnen
tegen een gereduceerd tarief

open t/m
6 januari!

Het

(€ 2,00 ipv € 3,00) vrijkaartjes bestellen
voor hun klanten.

Mail naar
info@marikenwinterfestival.nl

Bedrijvenloket van de

Gemeente Nijmegen: servicepunt voor ondernemers
14

■ Eén aanspreekpunt ■ Heldere aanpak ■ Tijdwinst ■ Eenduidig advies
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente terecht op één
centrale plek, het Bedrijvenloket. De accountmanager van het Bedrijvenloket bekijkt samen met u
uw wensen en vragen. In dit gesprek wordt duidelijk wat de gemeente voor u kan doen, of er
bijvoorbeeld vergunningen moeten worden aangevraagd en welke gegevens aangeleverd moeten
worden. De accountmanager blijft daarna uw aanspreekpunt, onderhoudt de contacten met de
gemeentelijke afdelingen en bewaakt het proces van dienstverlening. Met het Bedrijvenloket
wil de gemeente Nijmegen de dienstverlening aan bedrijven efficiënter organiseren en daarmee
de service aan de ondernemer verbeteren.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken de accountmanagers bij voorkeur op afspraak,
maar ook zonder afspraak bent u van harte welkom
Het Bedrijvenloket is te
vinden in het gebouw
van de Stadswinkel.
Mariënburg 75
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Tel: (024) 329 98 00
Fax: (024) 329 34 11
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag
13.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur
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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 redacteur Pieter Nabbe met
foto’s van stadsfotograaf Jan van Teeffelen.

Dit beeld, dat nodig toe is aan een schoonmaakbeurt, staat in het Hunnerpark en is een creatie
van beeldhouwer Antonius Dupuis (Antwerpen,
1877 - Den Haag 1937). Het is een beeltenis van
Petrus Canisius. Deze beroemde stadgenoot,
geboren op 8 mei 1521 in Nijmegen, was de eerste Nederlander die toetrad tot de destijds pas
opgerichte orde der Jezuïeten.
Hij speelde met zijn geschriften en preken een
grote rol tijdens de contrareformatie. Eén van
zijn belangrijkste wapenfeiten is zijn catechismus, de Summa Doctrina Christinae, die in 1555
verscheen en van grote invloed was binnen de
katholieke kerk. Canisius overleed in 1597 in
Freiburg, waar hij de laatste jaren van zijn leven

doorbracht.
In 1925 werd hij door paus Pius XI heilig verklaard. Twee jaar later werd dit bronzen standbeeld, op een granieten sokkel, van beeldhouwer
Toon Dupuis onthuld.
De kunstenaar was docent aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in Den
Haag. Tot de werken van zijn hand behoren
een beeld van Mgr. Joannes Zwijsen in de
St. Dionysiuskerk in Tilburg, een borstbeeld
van Mgr. Nolens in het Katholiek Documentatie
Centrum aan de Radboud Universiteit en een
borstbeeld van Jozef Israëls, dat deel uitmaakt
van de collectie van het Rijksmuseum in
Amsterdam.

ACHT KEER
GOED, 27 KEER
SLECHT
Rond deze tijd wil iedereen weer laten zien hoe blij ze zijn met je als
klant. Wijntje hier, pakketje daar. Hoewel ik me
niet bezwaard voel om zo’n aardigheidje aan
te nemen, heb ik er vaak wel m’n gedachtes
bij. Laat altijd zien dat je blij met de klant niet
alleen met Kerst. Want waar iedereen zich verschuilt achter reclametermen als klantgericht,
serviceverlenend en 24/7 voor u klaar staan,
valt het mij nog altijd op wanneer een bedrijf
werkelijk service verleend. Dat is een teken aan
de wand.
Laatst nog, ik reed in de auto van mijn vrouw
en plotseling ging een lampje branden, toen nog
één en uiteindelijk ook nog een derde rood licht.
Zonder te aarzelen stuurde ik de auto direct
richting de garage. Want ondanks dat ik a-technisch ben, had ik inmiddels door dat de rode
lampjes me attendeerde op een kapotte lamp.
Bij Volvo-dealer Henk Scholten aangekomen,
kwam de receptionist op mij af. Hij wees mij er
op dat de lampen kapot waren, om in één adem
door te vertellen dat ik een kop koffie kon pakken en hij de lampen zou maken. Voordat ik de
koffie op had, stond de auto al weer gereed.
“Maar liefst vijf lampen zijn vervangen!” riep
de receptionist me tegemoet. “Prettige dag, de
rekening volgt!” Ik verslikte me bijna in de koffie bij het vooruitzicht van een pittige rekening.
Toen de volgende dag de rekening binnenviel,
verbaasde ik me: € 8,43! Ongelooflijk, krijg je
een geweldige service, kost het ook
nog bijna niks.
Ik heb het verhaal al vaker verteld,
waarschijnlijk een keer of acht. Dat
is niet zo maar een getal, het is
wetenschappelijk bewezen. Goede
ervaringen vertel je acht keer door,
slechte ervaringen 27 keer! Slechte
service verhelp je dus niet met één
flesje goede wijn. De beste wensen!

BOSPRAAT

De nalatenschap van
Petrus Canisius

COLUMN

Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau
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Koopzondagen
Binnenstad 2008

Aanmelden via www.roc-nijmegen.nl û terug naar
school û inlogcode 1401TS08.

van 12.00 tot 17.00 uur

Dinsdag 15 januari

• 27 januari, thema ‘Ruute kieke’
• 2 maart, thema ‘Voorjaar in de bol’
• 24 maart (Tweede Paasdag), thema ‘Paasmarkt’
• 6 april, thema ‘Kunst & Cultuur’
• 27 april, thema ‘Groenmarkt’

Plenaire bijeenkomst georganiseerd door het VBO
voor ondernemers binnenstad over BID/BGV in LUX
Mariënburg, vanaf 19.30 uur.
Informatie: 06 53257099

Regels openstelling
op koopzondagen

Boekenmarkt, Plein 1944

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.

Bijeenkomst voor startende ondernemers of mensen
die van plan zijn een onderneming te beginnen.
Thema ‘Netwerken’. In café Samson, Houtstraat,
Nijmegen, vanaf 19.30 uur
Informatie: www.startwijzer.nl

Zaterdag 19 januari

Maandag 21 januari

Zaterdag 26 januari

Evenementenkalender januari
Donderdag 27 december

Verschijning Nummer 1-2008 van ‘NovioNova’,
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Tot en met vrijdag 4 januari 2008

Kerstactiviteit Valkerij, een kerstvakantie-activiteit
met speurtochten voor kinderen in Museum de
Stratemakerstoren en in het Natuurmuseum.
Informatie: www.stratemakerstoren.nl en
www.natuurmuseum.nl

Tot en met zondag 6 januari 2008

Mariken Winterfeesten, hét winterevenement van de
Nijmeegse binnenstad met ondermeer een ijsbaan in
het Valkhofpark.
Informatie: www.marikenwinterfestival.nl

Vrijdag 28 december

Oudjaarsborrel VBO met bekendmaking Blauwe
Steen drager 2008 en prijsuitreiking etalagewedstrijden i.s.m binnenstadsmagazine NovioNova. Locatie:
bovenzaal De Waagh, Grote Markt 26, aanvang 18.30
uur.

Zaterdag 29 december

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Donderdag 3 januari

Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke
eerste donderdag van de maand in De Spil, Van
Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Zaterdag 5 januari

Boekenmarkt, Plein 1944

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zaterdag 26 januari

‘Voorzichtig met vuurwerk!’
Maandag 7 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland vanaf 15.00 uur in hotel- en
congrescentrum Papendal te Arnhem, thema ‘Er zit
muziek in uw regio’.
Aanmelden bij: www.kvk.nl/arnhem2008

‘Diner in het donker’ in muZIEum Nieuwe Marktstraat
54a, van 18.30 tot 22.00 uur.
Reserveren noodzakelijk: 024-3828181.
Informatie: www.muzieum.nl

Exposities
binnenstad
tot en met 6 januari 2008

Maandag 7 januari

‘Seventies in Nijmegen’, Een boeiend tijdsbeeld van
een roerig decennium in Nijmegen, Museum Het
Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Dinsdag 8 januari

‘Kletsnat’, Onderwatertentoonstelling voor de allerkleinsten in het Natuurmuseum.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

Vrijdag 11 januari

Eugene Lückner, Zomer-Winter, Schilderijen, tekeningen en etsen in Het Valkhof Museum
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Nijmegen
vanaf 20.00 uur in concertgebouw De Vereeniging.
Uitsluitend voor genodigden.
Ringstraten Nieuwjaarsborrel in Oporto, Hertogstraat.
Aanvang: 18.00 uur. Aanmelden vooraf: 06-22892849
of g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl.
‘Diner in het donker’ in muZIEum Nieuwe Marktstraat
54a, van 18.30 tot 22.00 uur.
Reserveren noodzakelijk: 024-3828181.
Informatie: www.muzieum.nl

Zaterdag 12 januari

Boekenmarkt, Plein 1944

Maandag 14 januari

Terugkomdag beroepsonderwijs over ‘het nieuwe
leren’, voor alle belangstellende ondernemers, in ROC
Plaza aan de Campusbaan. Aanvang 13.00 uur, aansluitend vanaf 16.00 uur Nieuwjaarsreceptie ROC.

tot en met 3 februari 2008

tot en met 21 maart 2008

Belangrijkste evenementen
voor 2008
Zondag 3 t/m dinsdag 5 februari
Carnaval

Zaterdag 5 en zondag 6 april

Museumweekend

Zaterdag 14 t/m zondag 22 juni

Zomerkermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni.

Jazz At The Riverside, StreetLive

Zaterdag 12 t/m vrijdag 18 juli.
Vierdaagsefeesten.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl
Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 juli

92ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen.
Informatie: www.4daagse.nl

Bent u betrokken bij de organisatie van een evenement
of gebeurtenis in of van groot belang voor de binnenstad? Maak er melding van bij ‘NovioNova’, email:
info@novionova.nl of telefoon 024 3501924.
Alle vermeldingen onder voorbehoud.
Foto NovioNova
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Lange en Stikke Hezelstraat Houtstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat
Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos

door: Margriet Modderkolk

Van het bestuur
Voor de eerste keer staan we, als Federatie
Ringstraten Nijmegen, in NovioNova. Jullie
zullen ons iedere maand in de oude vertrouwde opmaak van de Nieuwsbrief Ringstraten
kunnen vinden met allerlei nieuws de
Ringstraten aangaande.
Als bestuur van de Federatie vinden wij het
belangrijk dat ook in de toekomst de berichtgeving inzake de Ringstraten in NovioNova
zal staan en daarom heeft het bestuur voor
een half jaar, gezien de aflopende subsidie, de afspraak met NovioNova gemaakt
maandelijks twee pagina’s te vullen met
Ringstratennieuws.
NovioNova verschijnt maandelijks in een
grote oplage en bereikt daarmee ook onze
doelgroep in de Ringstraten. De pandeigen-
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Federatie Ringstraten
Nijmegen nu officieel
Op 17 december zijn de acte en het huishoudelijk reglement bij de notaris gepasseerd,
waarmee de Federatie Ringstraten Nijmegen
eindelijk formeel juridisch een feit is. Acht
ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd in een overkoepelende vereniging die
de belangen van alle Ringstraten zal blijven
behartigen.
Ook zal het Federatiebestuur zich in de toekomst verantwoordelijk blijven voelen voor
een goede uitvoering van de diverse projecten
en activiteiten. Een actief en alert bestuur is
daarbij onontbeerlijk!
De volgende straten zijn toegetreden tot de
Federatie: Kelfkensbos, Hertogstraat, Van
Broeckhuyzenstraat, Van Welderenstraat, In
de Betouwstraat, Bloemerstraat, Houtstraat,
Stikke - en Lange Hezelstraat.

aren in de Ringstraten zullen NovioNova
per post ontvangen.
EFRO-subsidie
Het Dagelijks Bestuur is de laatste weken
weer druk bezig geweest met de aanvraag
voor EFRO-subsidie die de gemeente
Nijmegen zal gaan doen voor het vervolg van
het Ringstratenproject na 2007. Ook wordt er
nagedacht over de diverse nieuwe projecten
en uitbreiding van het aantal Ringstraten voor
de toekomst.
Wij willen graag dat het vervolg naadloos
aansluit op het huidige project. Of dat zal lukken merken we helaas pas in april. Tot die tijd
zal de Ringstratenmanager gewoon doorgaan
met de uitvoering van de lopende projecten
en zullen wij ook gewoon op onze post blij-

ven en actief participeren in allerlei zaken de
Ringstraten aangaande. Jullie kunnen dus op
ons blijven rekenen!
Voorts zal de gemeente diverse restantbudgetten overhevelen naar het bestuur van de
Federatie Ringstraten Nijmegen. Deze is
hiermee zowel voor de financiële kant als
voor de uitvoering ervan verantwoordelijk.
Ondersteuning van de Ringstratenmanager
zal hierbij dus onontbeerlijk zijn.

Bloemerstraat in beeld
In gesprek met Dick van den Heuvel, voorzitter Ondernemersvereniging Bloemerstraat,
tevens voorzitter Bewonersraad Binnenstad;
en Toine van Wilderen, algemeen bestuurslid Ondernemersvereniging Bloemerstraat,
tevens voorzitter Federatie Ringstraten
Nijmegen.
Te weinig winkels, waardoor er ook weinig
loop in de straat zit. De verhouding horeca,
zakelijke dienstverlening en winkels is niet
optimaal. Het winkelaanbod zou zowel in
kwaliteit als kwantiteit kunnen toenemen. En
er is teveel zakelijke dienstverlening te vinden, ondanks dat het toegestane percentage
nog niet bereikt is.
Dat zijn de kritische kanttekeningen die Dick
van den Heuvel en Toine van Wilderen plaatsen als hen gevraagd wordt wat ze van de
Bloemerstraat vinden.

Goed zakendoen
Toch is het goed zakendoen in de Bloemerstraat, vindt het tweetal. “Er zijn ook speciaalzaken die er al erg lang gevestigd zijn en die
een goede boterham verdienen. Sterke punten van de Bloemerstraat zijn dat de straat
en dus de winkels en horecagelegenheden
gemakkelijk te bereiken zijn, zowel met de
fiets, de bus als met de auto. Het nadeel van
de bussen is weer dat te veel bussen te snel
door de straat rijden. De wens van de straat
is om milieuvriendelijke, gratis bussen vanuit
het Centraal Station te laten rijden.”
Plein 1944
De Bloemerstraat is een mooie zichtlocatie
(na-oorlogse bouw, grote puien) met aantrekkelijke huren en de verwachting is dat
de straat er heel erg op vooruit zal gaan als
Plein ’44 opgeknapt wordt. Eigenlijk zou de

novionova
Van de Ringstratenmanager
De afgelopen tijd is er veel tijd gaan zitten
in allerlei hand- en spandiensten voor zowel
ondernemers als gemeente. De EFRO-subsidieaanvraag, het weer op poten krijgen van
een ondernemersvereniging, de aanstraalverlichting van de Hezelstraten, een stagiaire
aantrekken, kortom te veel om op te noemen.
Projectennieuws
• Aanstraalverlichting Hezelstraten
Het wil nog maar niet lukken met de aanstraalverlichting van de Hezelstraten. Tot twee
keer toe heeft de Commissie Beeldkwaliteit
jammer genoeg negatief geadviseerd aan het
College. Ondanks het aanleveren van een
montagefoto en een integrale visie Openbare
verlichting/Aanstraalverlichting. Maar we
geven de moed niet op en gaan weer verder
met dit op zich mooie project. De oudste winkelstraat van Nederland zal op enig moment
integraal verlicht zijn, hoe dan ook.
• Fietsenklemmen plein Kelfkensbos
In januari worden er zo’n 128 fietsenklemmen geplaatst op en rondom het
plein Kelfkensbos. Het pleintje bij het

Bloemerstraat
gedeeltelijk eerder
Bestuurders Dick van den Heuvel (r.)
opgeknapt kunen Toine van Wilderen zijn zeer begaan
nen worden dan
met het lot van de Bloemerstraat.
Plein ’44, want
vooral het verval en de verloedering van het
Plein is de heren een doorn in het oog.
Samenwerking
“De Bloemerstraat is een Ringstraat en dat is
een goede zaak. De ondernemersvereniging
doet mee aan de gezamenlijke feestverlichting, het project graffitybestrijding, en aan
gezamenlijke promotionele activiteiten zoals
de busreclame van vorig jaar en de paardentram nu. Ook heeft een aantal pandeigenaren
zich gemeld voor de gevelsubsidie. Daarnaast
is de opknapbeurt van de Burgemeester
Hustinxstraat een neveneffect van het
Ringstratenproject”, leggen beiden uit.

Poortwachtershuys wordt afgesloten voor alle
autoverkeer. Alleen expeditieverkeer kan dan
nog dit pleintje op, waarmee hopelijk de overlast van illegaal geparkeerde auto’s ook tot
het verleden hoort.
• Museumkelder Hezelstraten
In januari start het Monumenten Advies
Bureau uit Nijmegen met het onderzoek
van een vijftal kelders in de Hezelstraten.
Doel van dit onderzoek is om te kijken hoe
we de kelders meer kunnen betrekken bij
de winkelstraat. Historie, bouwtechnische
(on)mogelijkheden, cultuur en archeologie
komen allemaal aan bod in dit onderzoek.
• Tijdelijk aankleden etalages
Vooruitlopend op haar eigenlijke stage heeft
Dores Valenteyn, studente van een etaleuropleiding alvast een grote etalage in de Stikke
Hezelstraat in Sinterklaassfeer gebracht.
Eigenaar Heskes stelde zijn pand beschikbaar
en van hieruit konden op 1 december kinderen hun ballon voor de ballonnenwedstrijd
ophalen. De etalages zagen er prachtig uit en
werden na St. Nicolaas veranderd in kerstetalages.
Het is voor de straat veel beter dan lang
tegen een leeg pand aan te moeten kijken.
Zowel de omliggende winkeliers als de pandeigenaar waren dik tevreden met het resultaat. Op dezelfde wijze gaan we leegstaande
etalages elders in de Ringstraten aanpakken.
Mocht u als pandeigenaar hierin ook geïnteresseerd zijn, laat het dan even weten.

Smetiusstraat erbij?
Bij een eventueel vervolg van het Ringstratenproject is er sprake van een uitbreiding van het
aantal Ringstraten. Ook de Smetiusstraat zou
er dan toe gaan behoren. Hoe kijken ze daar
tegen aan?
“De Smetiusstraat is voor de Bloemerstraat
een belangrijke toegang. Dat moet er dus goed
uitzien, zowel qua inrichting van de openbare
ruimte als de daar aanwezige horeca. Die kan
wel, net als de bestrating overigens, een upgrading gebruiken”, zeggen ze.
“Maar vooral”, besluiten ze, “de ondernemers
van de Smetiusstraat moeten zélf de schouders er onder willen zetten en een actieve rol
gaan spelen in zaken die de Smetiusstraat
betreffen. Dan pas krijg je zaken van de grond.
Het bewijs is geleverd in de Bloemerstraat en
andere Ringstraten.”

• Uitstallingenbeleid
De gemeente heeft onlangs besloten het uitstallingenbeleid voor een aantal Ringstraten,
te weten Hezelstraten, Houtstraat,
Hertogstraat en Kelfkensbos, te verruimen.
Het gaat hier om een pilot met zgn. sfeerelementen, dus geen stoepborden!
Ook individuele ondernemers kunnen in
genoemde straten bijvoorbeeld een bloempot
of een bankje tegen de gevel plaatsen. Doen
dus!
• Aanpak gevelsubsidie
Voor pandeigenaren, horecaondernemers en
winkeliers is er nog steeds de mogelijkheid
om in aanmerking te komen voor een gevelsubsidie. 50% Subsidie voor een gevel of pui
met een maximum van €5.000,- per pand.
Het gaat hierbij om een kwaliteitsverbetering
dus GEEN regulier onderhoud. Graag even
aanmelden bij de Ringstratenmanager, tel.
06-22892849.
• Subsidie Interne Verbouwing winkels, kantoren of horeca
Het betreft hier een NIEUWE subsidie voor
alle zakelijke panden in de Ringstraten. Deze
subsidie is te gebruiken voor verbetering van
veiligheid, inrichting en interne verbouwingen. 50% Vergoeding van de kosten met een
maximum van €25.000,-.
• Ballonnenwedstrijd
Op 1 december is er een ballonnenwedstrijd voor kinderen op de Ganzenheuvel
geweest. Veel ballonnen, weinig kinderen.
Ouders hadden het duidelijk te druk met
Sinterklaasboodschappen doen om even stil
te staan bij de wedstrijd. Hetzelfde gold ook
voor de Paardentram, die had het die zaterdag ook niet zo druk als anders.

Nieuwjaarsborrel voor
Ringstraatondernemers
Het bestuur nodigt alle ondernemers en
hun partners hierbij graag uit voor een
Ringstraten Nieuwjaarsborrel met warm en
koud buffet op 8 januari a.s..
Tijd: 18.00 - 21.00 uur;
Plaats: Oporto, Hertogstraat.
Graag even vooraf aanmelden bij de
Ringstratenmanager: 06-22892849 of
g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl.

Correspondentieadres
Margriet Modderkolk, Ringstratenmanager
p/a Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen
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Berichten
Nijmegen in grootbeeld

Fotomontage De Gelderlander

Als het aan initiatiefnemer Harrie van
Loon, directeur van Strijbosch Thunnissen
Makelaars, ligt, zullen in februari twee
levensgrote tv-schermen -één op het oude
postkantoor aan het Stationsplein, de ander
op Plein 1944- Nijmegen op grootbeeld laten
zien.
Het heeft even geduurd op het stadhuis,
maar de vergunningen zijn nu rond. Ook
de ‘commercials’ zijn verkocht en een flink
aantal commerciële en maatschappelijke

Selexyz wil naar
Mariënburgkapel

faits
divers

HealthCity Basic
Nijmegen opent
20

organisaties in Nijmegen heeft zich garant
gesteld voor voldoende aantrekkelijke inhoud
op de schermen. Van Loon, die hier samen
met uitgever Wegener een exploitatiemaatschappij voor heeft opgericht, zegt: “Het
gaat om inhoud die interessant en leuk is
voor Nijmegenaren en voor bezoekers van
de stad. M’n troetelkind, dat eigenlijk uit borrelpraat is ontstaan, wordt nu toch geboren.”
De schermen, LED-screens van ieder 30 m2,
worden geleverd door Philips.

In het weekend van 5 en 6 januari opent
fitnesscentrum HealthCity Basic Nijmegen
zijn deuren in de Nijmeegse binnenstad. De
‘gym’, die alle mogelijke faciliteiten biedt, is
gevestigd in het voormalige Keukencentrum
Rikken, op de hoek van de Vlaamse Gas en
de Tweede Walstraat.
Voor ondernemers en hun medewerkers in de
binnenstad, biedt HealthCity sport- en fitnessfaciliteiten binnen handbereik en voor zeer
aantrekkelijke tarieven.
De Nijmeegse vestiging maakt deel uit van
de fitnessketen HealthCity International, die
is uitgegroeid tot de grootste combinatie van
sport-, fitness- en ontspanningscentra in de
Benelux. Momenteel telt de organisatie meer
dan 100 vestigingen met in totaal 175.000
leden verspreid over Nederland, België en
Duitsland. Manager van de Nijmeegse vestiging is Evert-Jan Leij. “De verbouwing en
inrichting verliep zo vlot, dat we een week
eerder kunnen openen dan gepland.”

Boekhandel Selexyz-Dekker van de
Vegt blijft in de race voor vestiging
in de Mariënburgkapel, ook als
het om een tijdelijke huisvesting
zou gaan in afwachting van een
definitieve bestemming van het
Rijksmonument dat momenteel
opgeknapt wordt.
De gemeente Nijmegen, eigenaar
van de kapel, heeft een pitch uitgeschreven voor partijen die de kapel
De Mariënburgkapel wordt met
in de toekomst zouden willen gaan
Europees geld opgeknapt.
gebruiken. Aan die prijsvraag zal
Foto NovioNova.
Selexyz in ieder geval deelnemen.
Volgens scheidend directeur Hans Peters heeft zijn bedrijf ook belangstelling voor tijdelijk gebruik van de Mariënburgkapel, “voor zolang de
procedure rond die prijsvraag duurt”. Peters denkt daarbij aan de presentatie van een boekententoonstelling of aan een speciale verkoopactie van boeken. Onder Peters’ leiding vestigde Selexys zich ook in de
monumentale Dominicanerkerk (1292) in Maastricht en zal de boekhandel zich ook vestigen in het evenzo monumentale postkantoor in
Arnhem. Beide projecten vergden een miljoeneninvestering.

Rectificatie

Tijssen kreeg een ‘h’ teveel
In het decembernummer van NovioNova schreven we op deze pagina’s over de
‘Matendag’ bij Tijssen Mode. Daarbij hebben we Tijssen onterecht een ‘h’ in zijn
naam gegeven. Het is Tijssen Mode zonder ‘h’. Onze excuses.

novionova
Prijzenpot voor
Etalagewedstrijd
Aan de prijzenpot voor de etalagewedstrijden
(uitslag 28 december, zie pagina 3) hebben de
volgende ondernemingen bijgedragen:

Mandarin-Spa
Restaurant De Spil Eten en
Drinken
Bon Ton Kappers & more
Sebastien F.
Parfumerie Albers
Decora Bloemdecoraties
NovioNova
hét binnenstadsmagazine
Selexys Dekker vd Vegt
Doorman BV Audio Video
Huishoudelijke Apparaten
Jacco Otten Mooie bloemen
Kersten schoenmakerij

Ondernemers
in ROC Plaza
verenigen zich
In ROC Plaza aan de Campuslaan, waar
zowel commerciële bedrijven als leerbedrijven de diverse RIOC-opleidingen
zijn gevestigd, zal binnenkort een ondernemersvereniging in het leven worden
geroepen. Zowel de ‘echte’ bedrijven
als de leerbedrijven zullen daar lid van
worden. Voor de commerciële bedrijven
is de ondernemersvereniging een goede
gelegenheid om qua promotie en reclame een beetje aan de weg te timmeren.
Omdat zij in een school gehuisvest zijn,
hebben ze niet alle vrijheid om reclame
voor de zaak of voor hun producten te
maken. Door de ondernemersvereniging,
nadat die officieel is opgericht, allerlei
activiteiten te laten organiseren, kunnen
alle bedrijven in het ROC zich richting
buitenwacht en consument profileren.

Zomercollecties bij Milenko
Vanaf begin februari is ondermeer de nieuwe complete zomercollectie 2008 van de
Tsjechische ontwerpster Jaroslava Procházková te zien (en te koop) bij Milenko mode &
meer... in de Nijmeegse Ziekerstraat.
Milenko mode & meer... biedt de volledige knitwear collecties van Martina Nevařilová
en Jaroslava Procházková en het couture (maatwerk) label: if... van Ivana Follová. Ook
hoogwaardige accessoires zoals leren tassen van Le Tanneur en ceintuurs, basics van
Chiarico en wollen en zijden shawls van Codello
zitten in de collectie van Milenko.
Milenko komt voort uit Czdesign, dat in Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland optreedt
als agent en importeur voor diverse Tsjechische
designers. CZdesign is in 2005 gestart door
Marianne van der Zee in nauwe samenwerking
Tsjechisch design bij Milenko mode &
met Anja Hendriks en Anneke Nieuwburgmeer… te zien. Foto: www.milenko.eu
Olierook, die samen ook Milenko exploiteren.

De eerste koopzondag van 2008 op 27 januari
krijgt het carnavalsthema ‘Ruute kieke’ mee.
Carnavalsvereniging De Duvelse Dertien gaat
in samenwerking met binnenstadsmagazine
NovioNova invulling geven aan dit feestelijke en
bonte thema. Bedoeling is dat de winkeliers in de
binnenstad inhaken door hun etalages (‘ruute’) te
doorspekken met leuke, creatieve en opvallende
carnavalsuitingen.
Bart Burghouts van De Duvelse Dertien: “Op
koopzondag 27 januari zullen beide prinsenkabinetten, dus van de jeugdprins en dat van Prins
Robbert I, in de binnenstad acte de présence
geven om het ‘ruute kieke’ luister bij te zetten.
We verbinden er een wedstrijd aan door het
winkelend publiek aan de hand van fotoflyers de
leukste etalages te laten uitzoeken. De etalages
die volgens een deskundige jury het meest carnavalesque zijn ingericht, winnen een prijs.”
Winkeliers die aan de wedstrijd willen meedoen,
moeten zich vooraf even opgeven bij De Duvelse
Dertien, via e-mail bart@deduvelsedertien.nl.

Franse en Italiaanse keukens begin zeventiger jaren
te bieden hebben, letterlijk tot de dood erop volgt.
Prachtig! Weliswaar een meer dan geslaagde komedie, maar toch een film waarin luxe en decadentie
ondubbelzinniger uitgebeeld worden dan in 1.000
exposities tegelijkertijd.
Met een twintigtal studentikoze stamgasten uit
café De Keizerskroon hebben we, omdat we er geen
genoeg van kregen, de film destijds nog eens gezien
in het Scalatheater aan de Burchtstraat.
Op zondagochtend, met een cognacje in de hand
tijdens een privévoorstelling.
Over decadentie gesproken...
André Sonneville

COLUMN

TOT SLOT

Dit nieuwe jaar gaat het
in Nijmegen over Luxe
& Decadentie. Onder
aanvoering van het Binnenstadsmanagement mogen we op initiatief
van Museum Het Valkhof uitgebreid de luxe van Nijmegen beleven. Het
woordje ‘decadentie’ wordt een beetje vermeden, hoewel me dunkt dat in
het dagelijks leven het begrip decadent onvermijdbaar is. Ach, what’s in a
name...
Alleen al de zekerheid dat dit jaar Le Grand Bouffe (Het Grote Vreten)
van Marco Ferreri weer op een van de Nijmeegse witte doeken getoond
zal worden, maakt dit thema voor mij bij voorbaat geslaagd. U weet wel,
die film waarin Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli en de
onovertroffen Philippe Noiret zich te buiten gaan aan al het goede dat de

‘Ruute kieke’
thema koopzondag
27 januari
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verschijnt
colofon NovioNova
elke laatste donderdag
van de maand
Uitgever Faits Divers vof
bezoekadres Groenestraat 294
Nijmegen
postadres Postbus 31006
6503 CA Nijmegen
telefoon 024-3501924

PAND IN

BEELD

fax 024-3506120
email info@novionova.nl
website www.novionova.nl
redactie Pieter Nabbe
André Sonneville
m.m.v. Peter Waterkoort
fotograﬁe Sonja Antheunis

1883

Edwin Stoffer
Jan van Teeffelen
vormgeving Louman & Friso
marketing &
advertenties Elles Jonker
Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

BRANDSTORE

telefoon 06-47087974

Stikke Hezelstraat 10

drukker Trioprint
verspreiding Fietsdiensten.nl

novio
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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 22008 van NovioNova,
verschijningsdatum
31 januari, is op maandag
21 januari 2008.

VERBOUWD
Maandelijks presenteert NovioNova in
woord en beeld een
pand voor bedrijfsdoeleinden, dat in
de binnenstad te
huur of te koop
staat of stond. Deze
rubriek komt tot
stand in samenwerking met de eigenaar en/of met de
makelaar die het
pand in portefeuille
heeft of had.
Foto’s: NovioNova

Het pandje waar ooit de bekende bijouterie Lellebel in zat. ligt bijna
pal naast de trappartij die de Stikke Hezelstraat verbindt met de
St. Stevenskerkhof. Het pandje bleef gespaard in het bombardement
van 22 februari 1944, toen het nog niet aan de Stikke Hezelstraat lag
maar aan de Boven Hezelstraat. Het staat nu alweer geruime tijd
leeg.
Bouwjaar

Voor wie is het pand geschikt?

1883, in 1905 herbouwd

Er rust geen woonfunctie meer op
het pandje, dat dus alleen als winkel en opslag gebruikt kan worden.
De eigenaar investeert erin door
het pand helemaal te verbouwen.
Zo wordt er een tussenverdieping
uit gehaald, komen er nieuwe vloeren in en worden de binnenmuren
opnieuw gestuct.

Omvang
Totaal 84 m2, verdeeld over 3 verdiepingen.

Toekomstig gebruik
In het pand wordt per 1 maart een
brandstore van sportschoenen- en
-kledingmerk Nike gevestigd worden. De Nijmeegse ondernemer
Giovanni Soplanit gaat het winkeltje runnen en zal zich daarbij
richten op het hogere segment
van Nike. Door de toenemende
internetverkopen, gaan de grote
merken steeds vaker over tot het
vestigen van brandstores. In die
winkels wordt de klant de ‘look &
feel’ geboden, waar hij behoefte
aan heeft voordat hij overgaat tot
een internetaankoop.

Nog bijzonderheden?
“De verbouwing en opknapbeurt
geeft dit pand een beter aanzien in
de Stikke Hezelstraat, waarop dat
deel van deze kenmerkende winkelstraat kan meeliften. De Nike
brandstore zal veel mensen, vooral
jongeren trekken en daar kunnen
de omliggende winkels natuurlijk
ook profijt van hebben”, zo luidt
de redenering van Derk Verlee van
Verbeek Bedrijfsmakelaars die het
pand in portefeuille had.

advertorial

De plannen voor het pilotproject voor ondergrondse
afvalcontainers in de binnenstad staan nog steeds
overeind. “Wel is een haalbaarheidsonderzoek nodig
om alle knelpunten in kaart te brengen”, aldus Elrie
Bakker, projectmanager Coöperatie Afvalverzameling
Binnenstad (CAB).

Pilotproject Ondergrondse afvalinzameling binnenstad

Meer onderzoek nodig
voor optimaal resultaat
“De situatie in de binnenstad is
afwijkend en grootschaliger dan
bijvoorbeeld het pilotproject in
winkelcentrum Dukenburg. We
hebben hier te maken met heel
andere omstandigheden en een
veelheid aan partijen. Dat vergt
nu meer voorbereiding, studie
en overleg. Voor 1 april moet het
onderzoek worden afgerond. Het
tijdverlies halen we straks in met
uiteindelijk een kwalitatief beter
onderbouwd verhaal.”

Samenwerking
Een opgeruimde binnenstad is
een visitekaartje voor de stad,
weet Ellie Bakker als geen ander.
Jarenlang zette zij zich als centrummanager in voor de Nijmeegse
binnenstadsondernemers. Naar
volle tevredenheid van alle partijen. Dat was ook de reden dat
CAB haar vroeg als trekker voor
het pilotproject binnenstad en
Dukenburg. Oude liefde roest niet.
Bevlogen en betrokken als altijd
lijkt het of Elrie nooit is weggeweest. “Ruim 10 jaar werken de
CAB en de Dar al intensief samen
om te zorgen dat het afval in
de binnenstad gescheiden en op
gezette tijden wordt opgehaald”,
zegt ze.
“De binnenstad loopt daarin
voor op Dukenburg”, vult Toon
Willemse aan, projectmanager
van de Dar. “Gescheiden afvalinzameling en containerverbod zijn
in de binnenstad al ingeburgerd;
in Dukenburg zijn we daarmee
gestart. Voor beide winkelgebieden zijn de ondergrondse afvalcontainers een ideaal inzamelingssysteem. Het veroorzaakt
minder overlast en verbetert het

beeld in de straat. Ondernemers
kunnen hun afval direct kwijt, op
elk moment en alle dagen van de
week. Door het gesloten systeem
kan ongedierte niet bij het afval
en wordt stankoverlast tot een
minimum beperkt.”

Knelpunten
Elrie Bakker: “Bedrijven moeten
vanaf 1996 hun afval inpandig
opslaan en scheiden. Maar niet
alle bedrijven in de binnenstad
zijn daarop gebouwd. Hier staan
nog oude panden, of panden die
oorspronkelijk niet gebouwd zijn
voor het doel waar ze nu voor
worden gebruikt. Niet iedereen
kan het afval inpandig kwijt. Er
zijn bedrijven aan de Waalkade
die daar al jarenlang een probleem hebben en waar geen kanten-klare oplossingen voor zijn.
Vanuit dat gegeven is het CAB
het afgelopen jaar gestart met de
proef voor ondergrondse inzameling van afval. Waar we nu onder
andere tegen oplopen is dat we de
probleemlocaties wel in beeld hebben maar dat we niet weten of er
in de directe omgeving geschikte
locaties zijn om de container in
te graven. Laat staan dat we de

ondergrondse afvalinzameling
door de hele binnenstad kunnen
gaan uitrollen.”

Scheidingsgedrag
“Een ander aandachtspunt is
de afvalscheiding”, aldus Elrie.
“Nijmegen kent een hoge graad
van afvalscheiding. De vraag is of
je dit scheidingsgedrag in stand
kunt houden bij de invoering van
een ondergronds systeem. En wie
vallen onder de gebruikers? Alleen
de ondernemers of moeten ook
de binnenstadbewoners er gebruik
van maken? Daarover zijn CAB en
de Dar in gesprek met de gemeente Nijmegen.”
Toon Willemse: “We moeten nu
eerst gaan onderzoeken of de
ondergrondse afvalinzameling
haalbaar is en waar de knelpunten zitten. Allereerst gaan we de
milieueffecten meten van het
nieuwe systeem. En er komt een
locatieonderzoek. Op welke plekken zijn de containers te realiseren? Hoeveel hebben we er voor
de binnenstad nodig? Hoe liggen
ze verspreid? De loopafstand moet
reëel zijn. De CAB overlegt hierover met Dar, gemeente en ondernemers. In het onderzoek nemen

Toon Willemse en Elrie Bakker

we mee hoe het systeem al wordt
toegepast in andere gemeenten en
hoe we met die kennis ons voordeel kunnen doen. ”

Gastvrij onthaal
“Er zijn nog een aantal stappen te
zetten”, resumeert Elrie Bakker.
“Maar op welk systeem we ook uitkomen, veel hangt ook af van de
binnenstadondernemers zelf. Een
aantal houdt zich nog steeds niet
aan de regels en zet het afval toch
eerder buiten of op een andere dag.
Terwijl het huidige inzamelingssysteem zo is ingericht dat het winkelende publiek er geen overlast van
hoeft te hebben. Ik stoor me daar
iedere keer weer aan. Dat deed ik
tien jaar geleden al als centrummanager en nu ook als tijdelijke
projectmanager en voorzitter van
het Binnenstadsmanagement. Zo
wil je toch geen klant ontvangen,
denk ik dan. Gelukkig denken de
meeste binnenstadondernemers
er net zo over. Daar werken we
hard aan. Het haalbaarheidsonderzoek moet leiden tot een weloverwogen keuze. De kennis die
we opdoen maakt het plan alleen
maar beter.”

Voor informatie: tel. 024 - 371 60 56
email: dar.milieuservice@dar.nl
www.dar.nl

