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EN VERDER

Het algehele rookverbod is pas per 1 juli van kracht. Tot dan proberen de horecagelegenheden het een beetje met bordjes te sturen. Foto: ESF Edwin Stoffer.
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Nijmeegse kasteleins en restaurateurs
laconiek over rookverbod

Horeca verwacht
geen omzetverlies
Per 1 juli moeten alle horecagelegenheden
in Nederland, en dus ook in Nijmegen,
rookvrij zijn. Met dien verstande dat het de
ondernemer vrij staat om afgesloten rookruimtes te creëren, met de restrictie dat het
personeel daar niet mag bedienen.

Maar vooralsnog zijn er weinig horecaondernemers die een voorschot nemen op
het verbod. De Nijmeegse horeca reageert
betrekkelijk laconiek: het laat het rookverbod
op zich afkomen. En omzetverlies wordt niet
verwacht.
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Dessert en roken

Frank van de Laak, eigenaar en het gezicht
van café ’t Paleis in de Priemstraat is allerminst gelukkig met het verbod. “Ik snap wel
dat dit verbod in Europees verband onvermijdelijk is. Maar toch, die betutteling is vreselijk. Er wordt al jaren geroepen dat er minder
regels moeten zijn, maar er komen er alleen
maar meer. Zo wordt het moeilijk een eigen
zaak te runnen. Ik moet nog maar zien wat er
gebeurt. Drie vierde van mijn klanten rookt.
Gelukkig wordt het wel tijdens zomer van
kracht. Dan kunnen mensen nog naar buiten
als het lekker weer is.”
‹pagina 17:
Niemand heeft behoefte
het voortouw te nemen
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Bij Bedrijfs Gerichte Gebiedverbetering
investeren ondernemers gezamenlijk en
zonder uitzondering in de kwaliteit van
de bedrijfsomgeving. Over de investering -het is immers hún geld- beslissen
zij ook gezamenlijk. Bij voldoende
draagvlak gaat het experiment van start.
Alle ondernemers in de binnenstad
zijn uitgenodigd hun mening te geven
over het experiment. De Vereniging
Binnenstad Ondernemers is initiatiefnemer en wordt hierin financieel gesteund
door de Taskforce Ondernemersfonds.
VBO-voorzitter Chris de Klein verwacht
een hoge opkomst.
‹pagina 14: Open brief

Betutteling

Ad

Die vraag wordt hen voorgelegd tijdens
een besluitvormende bijeenkomst op
dinsdag 19 februari vanaf 19.00 uur in
zaal 6 van LUX aan het Mariënburg.

a

Voelen de ondernemers in de
Nijmeegse binnenstad voor een
experiment met Bedrijfs Gerichte
Gebiedverbetering (BGV)?

Ineke van Lokven, eigenaresse van restaurant
Het Savarijn heeft vaste -rokende- gasten, die
al meer dan 20 jaar komen eten. “Ik ben niet
Roomser dan de paus en ga niemand de wet
voorschrijven. Dus iedereen met sigaret is tot
1 juli welkom. Voor mijn personeel en mezelf
is het verbod prima, maar ik moet nog zien
wat de toekomst brengt. Gaan mensen thuis
het dessert en de koffie gebruiken, zodat ze
er bij kunnen roken? Of gaat men na elke
gang even naar buiten waardoor de deur om
de haverklap open en dicht gaat?”

no
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BGV-experiment
zoekt draagvlak

Lux, zaal 6
19 februari
19.00 uur

novionova
Net als in 2007 gaat
de jury, compleet met
dweilorkest, ‘ruute kieke’
om te beoordelen welke
ondernemer de mooiste,
leukste en origineelste
carnavalsetalage heeft
ingericht.
Foto: Leo Brouwer.

Carnavaleske etalagewedstrijd ‘Ruute kieke’ op weg traditie te worden

Bonte storm door etalages
Er heeft de laatste dagen een bonte storm door de etalages in de Nijmeegse binnenstad gewaaid.
Ter geruststelling van verzekeraars, etaleurs en medewerkers van de bel- en herstellijn: schade is
er niet. De veelal oogstrelende en prettig aandoende chaos in een groeiend aantal etalages is het
gevolg van het ‘Ruute Kieke’.
‘Ruute Kieke’ is een carnavaleske etalagewedstrijd waarvoor alle ondernemers in de
binnenstad zijn uitgenodigd. De wedstrijd
werd vorig jaar voor het eerst gehouden,
maar is al aardig op weg een carnavalstraditie

te worden. De organisatie is in handen van
carnavalsvereniging De Duvelse Dertien, in
samenwerking met de Stichting Openbaar
Carnaval Nijmegen.

Etalagepretpakket
De deelnemende ondernemers kregen vooraf
een etalagepretpakket uitgereikt, bestaande
uit o.a. een foto van de Prinsenkabinetten en
het boerenbruidspaar, serpentines en vele

Bezoekersaantallen overal flink in de plus

Cultuur binnenstad scoort hoger in 2007
De culturele instellingen die in de binnenstad gevestigd zijn, hebben in 2007 flink
meer bezoekers binnengehaald dan in het
jaar daarvoor.
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‘Artplex’ LUX spreekt over een topjaar. Ruim
245.000 mensen bezochten LUX, een stijging
van meer dan 10%. Ook Museum Het Valkhof
brak records. Maar liefst 158.000 bezoekers
kochten een kaartje voor een van de exposities. De Keizer Karel Podia (Stadsschouwburg
en Concertgebouw De Vereeniging) zagen
vorig jaar, net als in 2006, totaal zo’n
500.000 bezoekers binnenkomen. En op
één na (Stratemakerstoren) konden ook de
kleinere musea (MuZIEum, Natuurmuseum,
Velorama) in het stadscentrum hogere bezoekersaantallen laten aantekenen.

Veelbelovend
LUX meldt dat film en debat een omzetstijging van ruim 10% boekten. “Theater &
Muziek deden het zelfs bijna 50% beter dan
vorig jaar. Ook de horeca toont goede resultaten. De omzet steeg met ruim 10%, de omzet
van de keuken zelfs met 35%. In 2007 kreeg
de afdeling Verhuur echt vorm. Doel: de zalen

van LUX ook buiten de programmeringstijden benutten. Het resultaat is veelbelovend. Steeds meer bedrijven en instellingen
weten hun weg naar LUX te vinden voor een
evenement op maat”, aldus LUX.

De 1-miljoenste
In Museum Het Valkhof was het een programma van tijdelijke tentoonstellingen
en activiteiten, waaronder de expositie ‘De
laatste uren van Herculaneum (99.000),
‘Antoon van Welie’ (22.500), en ‘Seventies in
Nijmegen’ (31.000) dat al met al toch voor
records zorgde.
Het totaal aantal bezoekers sinds de opening van het museum in september 1999 is
hiermee gekomen op ruim 900.000. “Ook
voor 2008 verwacht Museum Het Valkhof
mooie aantallen te bereiken, onder andere
met de grote najaarstentoonstelling ‘Luxe en
Decadentie, leven aan de Romeinse goudkust’”, aldus woordvoerder René Kwant.
“Het museum verwacht in deze tentoonstellingsperiode -van 23 augustus 2008 tot en
met 4 januari 2009- zelfs de 1-miljoenste
bezoeker sinds de opening te mogen ontvangen.”

Trots
Zowel het MuZIEum als het Natuurmuseum
scoorden ten opzichte van 2006 15% hoger.
Het MuZIEum kreeg vorig jaar 35.000
bezoekers binnen, tegen 30.000 in 2006.
Het MuZIEum werd pas in 2005 geopend.
“Natuurlijk zijn we er trots op dat we in
zo’n korte tijd al zo hoog scoren”, reageert
Janneke van Pelt.
Het Natuurmuseum steeg van bijna 17.000
bezoekers in 2006 naar nét geen 20.000 in
2007. “We hebben vorig jaar een paar bijzondere tentoonstellingen gehad, voor zowel kinderen als volwassenen. Dat vertaalt zich in de
bezoekersaantallen”, aldus Yvonne Bloemena
van het Natuurmuseum.

Betalend
Nationaal Fietsmuseum Velorama kreeg in
2007 met 20.000 iets meer bezoekers dan in
2006. Alleen Museum De Stratemakerstoren
aan de Waalkade zag in 2007 zijn bezoekersaantal dalen. Ruim 11.000 kwamen er binnen.
“We hadden vorig jaar minder dagen open
huis, maar mochten wel meer betalende
bezoekers welkom heten”, verklaart René
Pouwels de daling.
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Met dweilorkest
Het ‘Ruute Kieke’ beleeft zaterdag 2 februari
natuurlijk z’n hoogtepunt tijdens de prijsuitreiking door Prins Robert I om 18.00 uur in
het Mariekenpaleis op de Grote Markt. Maar
voordat het zover is, gaat eerst nog de jury op
pad om de carnavalsetalages te beoordelen.
Vrijdag 1 februari zal een jury vergezeld door
een dweilorkest langs de etalages lopen en op
een ‘duvelse’ wijze de etalages beoordelen.

Zingfeest komt uit
België overgewaaid
‘Nijmegen Zingt’ is de titel voor een evenement dat organisator Gerard van Groningen
uit Vlaams België naar de Nijmeegse binnenstad haalt.
De bedoeling is dat op vrijdagavond 6 juni
duizenden Nijmegenaren op de Grote
Markt samenkomen om daar samen allerlei
bekende liedjes te zingen. Een groot koor en
een presentator zijn de enige aanjagers bij
dit zingfeest. De liedteksten van nationale en
internationale evergreens worden afgedrukt in
een speciale editie van weekblad De Brug.
Van Groningen heeft ‘Nijmegen Zingt’ al in
besloten kring uitgeprobeerd. “Het slaat aan.
In België, waar ze het al in het groot doen,
onder andere in Antwerpen en Hasselt. Maar
ook in Nijmegen waar ik het op kleinere
schaal heb uitgeprobeerd. Mensen vinden het
een feest om samen te zingen. Een eenvoudig concept, maar met een enorme potentie
voor de binnenstad.”

Stratenmakers zijn vorige week begonnen met een flinke opknapbeurt van de
Burgemeester Hustinxstraat. Daarmee wordt
de entree vanaf het centraal station naar
de binnenstad een flink stuk verbeterd. De
Ondernemersvereniging Bloemerstraat is blij
met de werkzaamheden. De winkeliers werken zelf mee aan plannen van de gemeente
om hun eigen straat ook een gedeeltelijke
facelift te geven. De Bloemerstraat zal pas na
de heronwikkeling van Plein 1944 helemaal
opgeknapt worden.
‹pagina 18/19

Drie winkelpanden in de Van Broekchuysenstraat krijgen een tweede toegang in de
Tweede Walstraat.
Deze maand begint de verbouwing van het
pand waarin Il Deco Tapijten en Projecten van
Tiny en Maurice Bosch is gevestigd. Ook hun
buren aan beide zijden, Tabbers Lichtdesign
en Boekhandel Roelants, maken hun zaken
toegankelijk vanuit de Tweede Walstraat.
“De vergunningen zijn net binnen, op 1 februari kunnen we met verbouwing beginnen. Het
doorbreken naar de Tweede Walstraat levert
ons extra ruimte op, zodat we
onze afdeling ‘harde vloeren’
beter kunnen huisvesten. Extra
positief is dat we een tweede
toegang krijgen. De Tweede
Walstraat wordt steeds drukker.
We verwachten op deze manier
40% meer bezoekers te mogen
ontvangen”, aldus Tiny Bosch.

SLUUT MÄÖR AON
In het januarinummer van
NovioNova kon u lezen
over het festivalthema voor
2008, gekozen naar aanleiding van de tentoonstelling
‘Luxe & decadentie’, die vanaf 23 augustus in
Museum Het Valkhof zal staan. Het festivalthema waarin Nijmegen zich deze zomer zal
wentelen heet ‘Beleef de luxe van Nijmegen’ en
verbindt tal van nieuwe en bestaande initiatieven in onze oudste stad van Nederland. Vanaf
begin mei zullen we weer met elkaar kunnen
voelen hoe luxueus het is om je Nijmegenaar te
mogen noemen!
Een van de hoogtepunten van dit festivalthema
vormt ongetwijfeld de wandeltocht die weer
gehouden zal worden met ongeveer 80 topondernemers, dienstverleners en bestuurders uit de
stad en regio. Tijdens de viering van Nijmegen
2000 liep men gezamenlijk van Maastricht naar
Nijmegen over het Pieterpad. Natuurlijk niet
àlle kilometers, maar toch zo’n 25 per dag! En
dan is het ‘s avonds goed toeven met
een koel drankje, een heerlijk hapje
en een brok onvervalst Nimweegs
entertainment! ‘De Bläörenpletters’
heet de eigen cabaretgroep van
wat ook wel het beste netwerk van
Nijmegen genoemd wordt. Elke dag
schreven de leden zelf hun programma, dat een uur later de première
beleefde. Héle grote klasse! Iedereen
die erbij was in 2005 kijkt met pretogen terug op die vier dagen in juli,
nèt voor de Vierdaagse waarin de
leukste vriendschappen zijn ontstaan
en de beste zakelijke deals gesmeed!
U kent vast wel iemand die trots kan
zeggen ‘ik was erbij’. Iedereen die
er níet bij was, heeft de afgelopen
twee-en-een-half-jaar jaloers alle
verhalen gehoord en gezocht naar
een mogelijkheid om óók te kunnen
aansluiten…
Heel veel mensen zullen deze zomer
een prachtig lint door het landschap
zien lopen. Al zingend: ‘Sluut mäör
aon, lôp mäör mee. We goan näör
Nimwegen, olé!’. Blaren? Ja natuurlijk, maar die zijn we al minstens
twee en een half jaar vergeten!
Zorg dat je (weer) erbij bent dit jaar!

DE 300 VAN VAN AS

Burg. Hustinxstraat Tweede toegang
in 2e Walstraat
wordt opgeknapt

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

COLUMN

andere feestelijke en carnavalistische attributen die bij de creatie van de etalages ingezet
konden worden.
“We hebben ook een soort wedstrijdreglement, waarin de voorwaarden voor deelname
staan”, vertelt voorzitter Bart Burghouts
van De Duvelse Dertien. “Zo is bijvoorbeeld
aankleding van de etalage niet voldoende
met alleen gebruik van foto’s en slingers.
Er moeten ook eigen creatieve initiatieven
te zien zijn. Daarnaast moet het thema
‘Knotsenburg, een kleurrijk circus’ erin verwerkt zijn.” Een leuk en waardevol prijzenpakket -met ondermeer een gratis advertentie in
binnenstadsmagazine NovioNova- moet de
ondernemers stimuleren om aan de wedstrijd
mee te doen.
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door André Sonneville

Ger van Hagen, voorzitter werkgroep
Openbare Ruimte Binnenstadsmanagement

‘Kóm met die ideeën en
6

Naast een overkoepelende en bijsturende Raad van Advies, laat het bestuur van
de Stichting Binnenstadsmanagement
zich met raad en daad bijstaan door
drie werkgroepen. De werkgroep openbare ruimte is er daar een van. Het
is de enige werkgroep van de drie die
onder leiding staat van een ambtenaar
van de gemeente Nijmegen. Wat doet
de werkgroep openbare ruimte en wie
is voorzitter Ger van Hagen?

Bijna alles dat in de binnenstad bedacht en
gedaan wordt, krijgt op een zeker moment
toch te maken met het begrip ‘openbare
ruimte’. Verlichting en ander straatmeubilair, uitstallingen voor de winkels, parkeren,
fietsen stallen, reconstructie van de straten,
veiligheid, afvalinzameling, toezicht, .....
Eens komt het allemaal op de weg van Ger
van Hagen en zijn werkgroep. In het dagelijks leven is Van Hagen wijkmanager stadscentrum bij de gemeente Nijmegen. “Het
gaat om de binnenstad en de benedenstad
samen”, legt hij de geografische reikwijdte
van zijn functie uit.
“In dat gebied fungeer ik onder de bewoners
en ondernemers als de oren en ogen van
het stadsbestuur. Ik behartig geen belangen,
maar als die in het geding komen leg ik dat

wel neer op de plek waar het thuis hoort.
Het totaaloverzicht stelt mij in staat om
verbindingen te leggen, zaken te koppelen
en initiatieven te nemen zodat meer belanghebbenden profiteren van de oplossingen die
bedacht worden.”
Datzelfde totaaloverzicht dat Ger van Hagen
heeft, maakte hem zo geschikt voor de werkgroep Openbare Ruimte van het binnenstadsmanagement, waarin de gemeente Nijmegen
met drie personen ambtelijk en politiek vertegenwoordigd is.

‘Het gaat om de
binnenstad en
de benedenstad
samen’
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Ger van Hagen, wijkmanager
centrum bij de gemeente én
voorzitter van de werkgroep
Openbare Ruimte van het
Binnenstadsmanagement:
“In plaats van tegenover elkaar,
zijn ondernemers en gemeente
veel meer naast elkaar komen te
staan.” Foto: NovioNova.

‘Niet alle aandacht
gaat uit naar de
ringstraten’

Doorstomen

jaar van de Van Broeckhuysenstraat, Van
Welderenstraat en In de Betouwstraat is daar
een direct gevolg van. En dat geldt ook voor
de kleinschalige verbeteringen die nu worden
uitgevoerd om toch alvast, vooruitlopend
op de totale herontwikkeling van Plein 1944,
iets te doen aan de Bloemerstraat. “Volledige
reconstructie van de Bloemerstraat is niet aan
de orde, zolang Plein ‘44 niet op de schop is
geweest. De Bloemerstraat geldt als belangrijke aan- en afvoerweg. Ga je die nu helemaal
opknappen, dan kun je eigenlijk net zo goed
het geld in de Waal gooien.”(zie ook pagina
18/19, red.).

Een keur aan onderwerpen dus, die de werkgroep Openbare Ruimte op tafel krijgt. Van
Hagen: “We bekijken plannen en ideeën
en adviseren het bestuur van het binnenstadsmanagement daarover. Van de andere
kant worden we door het bestuur gevoed.
Bijvoorbeeld, aan- en opmerkingen over de
werkwijze en prioriteiten van de toezichthouders in de binnenstad, worden besproken,
van advies voorzien en doorgeleid naar de
meest betrokken gemeentelijke organisatie.
Daarnaast houden we het nakomen van de
afspraken in de gaten. Met andere woorden:
wordt er ook daadwerkelijk iets gedaan met
onze adviezen? Ook de voortgang van de projecten heeft de voortdurende aandacht van
de werkgroep. Van initiatief, naar idee, naar
realisatie is één. Maar het doorstomen naar
het tijdig en goed afronden van een project is
minstens net zo belangrijk.”

Geldstromen

Constructief

Wethouder Hannie Kunst (Economische
zaken en bovendien ‘wijkwethouder’ voor de
binnenstad), Ruud Schilder (economische
zaken) en Ger van Hagen maken namens de
gemeente deel uit van de Raad van Advies. In
de verschillende werkgroepen zijn overigens
nog meer onderwerpspecifieke ambtenaren
van de gemeente afgevaardigd.

Zorg rond de budgetvraag en belangstelling
voor zaken die met de Ringstraten te maken
hebben, zijn Van Hagen en zijn werkgroep
overigens niet vreemd. Het belang van het
aanvragen -én binnenhalen- van de nodige
Europese gelden voor die Ringstraten, is
niet onaanzienlijk. En nog steeds wordt die
mogelijke geldstroom vloeiend gehouden,
om daarmee Ringstraatinitiatieven, zoals de
reconstructie van de Lange Hezelstraat in
2008, te kunnen realiseren.

Budgetvraag

Genoeg te doen

“In onze werkgroep gaat het vooral over leefbaarheid in en kwaliteitsverbetering van de
openbare ruimte”, aldus Van Hagen. “Daar
nauw aan gekoppeld is de budgetvraag. Want
het verbeteren van de openbare ruimte betekent automatisch dat je met geld te maken
krijgt. Zonder geld géén verbeteringen. Dus
ook de budgetvraag ligt op ons bordje. Willen
we ergens een herontwikkeling omdat dat
kwaliteitsverbetering oplevert, dan zullen we
ook moeten aangeven hoe we dat denken te
financieren. Door mijn functie bij de gemeente, heb ik een redelijk makkelijke entree in de
gemeentelijke begrotingen. Vragen rond budgettering worden zo wat sneller beantwoord.”

“Maar het Binnenstadsmanagement is er
voor het hele centrum, dus onze werkgroep
ook. Niet álle aandacht gaat uit naar de ringstraten. Elders is er ook genoeg te doen”,
benadrukt hij. Daarmee doelt hij op ideeën
die er zijn voor niet-ringstraten, zoals bijvoorbeeld de Tweede en Derde Walstraat,
Wintersoord en Klein Mariënburg.
Maar de werkgroep openbare ruimte mengt
zich ook in de discussie over de fietsenstallingen en het parkeren in het centrum. Ook
zijn er bemoeienissen met de ideeën van
de afvalinzamelaar Dar en de Coöperatie
Afvalverwijdering Binnenstad om een begin te
maken met het ondergronds inzamelen van,
in eerste instantie, bedrijfsafval. Een proefneming met ondergrondse inzameling, waarvoor de Taskforce Ondernemersfonds subsidie aan Dar verstrekte, wordt nu uitgewerkt.
“Wij bekijken of dat proces te versnellen is en
of er alternatieven zijn.”

In al zijn doen en laten probeert de werkgroep Openbare Ruimte in ieder geval de
dialoog tussen de betrokken partijen op
gang te houden. Volgens Van Hagen heeft
de totstandkoming van een vernieuwd
Binnenstadsmanagement daar zeer positief
aan bijgedragen. “In plaats van tegenover
elkaar, zijn ondernemers en gemeente veel
meer naast elkaar komen te staan. Er wordt
minder geklaagd en er is meer aandacht
voor het vinden van constructieve oplossingen. Kritiek op de gemeente maakt vaker
plaats voor nieuwe ideeën. Als initiatieven
van ondernemers komen, dan is er ook
veel mogelijk omdat er dan al draagvlak is.
Daarom dagen we de binnenstadondernemers ook graag uit: kóm met die ideeën en
wensen!”

n wensen!’

Ringstraten
Op deze manier heeft Van Hagen, en daarmee zijn werkgroep, een niet onbelangrijke
rol gespeeld in de versnelling van de reconstructie van de Ringstraten. De aanpak dit

‘In plaats van tegenover elkaar, zijn
ondernemers en
gemeente veel meer
naast elkaar komen
te staan’
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Het eerste en enige artiestenbureau in
Nederland voor absolute topmuzikanten
met een handicap.
Zij kunnen uw evenement, gala,
congres, feest etc. compleet
musikaal verzorgen.
Opdrachtgevers waren o.a.
Rabobank, Univé, Rode Kruis en PGGM.

www.allthewaymusic.nl

85*62 atwm.indd 1
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• Stedelijke distributie/Binnenstadservice
• Bezorging aan huis van streekproducten,
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

Het

Bedrijvenloket van de

Gemeente Nijmegen: servicepunt voor ondernemers
■ 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

novionova
COLUMN

Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Sultans stopt,
Zeli gaat verder
Variet Sultan eigenaar van Sultans, een winkel
gespecialiseerd in cadeau artikelen, meubelen, muziekinstrumenten en woondecoratie
producten, houdt er mee op. Wel blijft Sultan
zijn producten uit China en Indonesië importeren voor zijn groothandel in Gendt. Het
pand aan de Lange Hezelstraat komt niet
leeg te staan. Dat wordt betrokken door Zeli,
een winkel die in grote lijnen hetzelfde assortiment zal gaan voeren, en wordt bevoorraad
door Sultans.

In vaste dienst
Winkelier Erik Hendriks houdt het na 10 jaar
voor gezien in de Lange Hezelstraat. Hiermee
komt een einde aan Verre, de winkel voor
mediterrane woondecoraties. Hendriks heeft
elders een vast dienstverband gevonden. Het
pand op nummer 12 staat te huur.

Rituals opent
in Pauwelstraat
Op de plek in de Pauwelstraat waar herenmodezaak Baylor jaren lang zaken deed, komt
binnenkort een filiaal van winkelketen Rituals.
Rituals is naar eigen zeggen het eerste merk
ter wereld dat Home & Body cosmetics combineert. Zij die er behoefte aan hebben kunnen er terecht voor inspirerende producten
voor de verzorging van lichaam en huis.

Replay Video
redt het niet

Circusbedrijf in
Bloemerstraat
Circus Debuut, dat vanuit een studio in
Nijmegen Oost alles biedt als het gaat om
circus, theater, kinderfeestjes, schoolprojecten

La Place opent
in Marikenstraat
Met een paar dagen onbedoelde vertraging
omdat de gemeente nog niet alle vergunningen had verstrekt, serveert La Place Grand
Café, de horecatak van Vroom & Dreesman,
nu toch koffie en talloze andere lekkernijen in
haar nieuwe vestiging aan de bovenzijde van
de Marikenstraat.
La Place Grand
Café is daar, na
een verbouwing,
gekomen in plaats
van lunchroom Hot
& Cold.

Moet Kunsten wegens
drukte weg uit centrum
Het gaat goed met Moet Kunsten in de
Nieuwstraat. Het succes maakt dat er naar
ander pand buiten het centrum van de stad
wordt gezocht. Moet Kunsten verkoopt
gebruikte designmeubels, waarvan 80 % via
de site wordt verkocht. Vanwege het groot
aantal klanten van buiten de stad is een
pand in de binnenstad niet meer praktisch.
Het pand staat inmiddels te huur, maar de
verkoop gaat gewoon door. Intussen wordt
gezocht naar een alternatieve locatie.

Palau kinderschoenen
in Van Welderenstraat
Op nummer 15 in de Van Welderenstraat
opent eind februari onderneemster Renske
Kat een Palau kinderschoenenwinkel. In het
pand, waar voorheen Jan Hein fotografie
gevestigd was, kunnen ouders nu terecht
voor onder andere de merken Bumper en
Ralph Lauren in de maatjes 18 tot 40.

Café Frowijn gesloten
Café Frowijn in de Pontanusstraat is sinds
zaterdag 19 januari gesloten. Tussen de eigenaren en bierbrouwer Grolsch is onenigheid
ontstaan over de financiën. Vaste gasten
moeten voorlopig hun heil elders zoeken, totdat zich een nieuwe uitbater heeft gemeld.

HE’S A NICE GUY
Het gaat goed met
Nijmegen. Tenminste wanneer we Thom de Graaf
moeten geloven. Tijdens
de Nieuwsjaarsborrel fêteerde hij zijn gasten op
deze hoopgevende woorden. Het gehoor werd
overstelpt met voorbeelden van wat er allemaal
goed gaat. De enkele kritische kanttekening
die werd geplaatst, was voor de toehoorders
zorgvuldig verstopt in de goed-nieuws-show van
De Graaf.
Vanzelfsprekend ben ik blij en verheugd om te
horen dat het goed gaat. Maar ik bleef zitten
met de vraag: wat gaat er nu eigenlijk goed in
Nijmegen? De opsomming was zo lang, dat ik
het spoor al lang en breed bijster was, toen ik
proostte op het nieuwe jaar.
Ik weet nu wat het probleem was van de goednieuws-show. Er werd niets echt gezegd. Het
ontbreekt De Graaf aan de moed om daadwerkelijk stelling te nemen. Hij wil aardig gevonden
worden. Dat is niet erg. Maar door alleen vriendelijk en lief te zijn win je niet. En dat is mijn
punt: goed is leuk, de beste is het hoogste.
Dat bereik je alleen door lef te tonen en een
duidelijke stelling in te nemen. Hij moet één
onderwerp nemen, dit uitdiepen en een duidelijk
standpunt innemen. Dan brengt hij een discussie op gang. Wordt er gesproken over zaken en
brengt hij in kaart hoe voor- en tegenstanders
denken over de zaak. Daarmee geeft hij het
startsein tot een daadwerkelijk verbetering.

BOSPRAAT

Vorig jaar verhuisde computerspelletjeswinkel
Replay Video van de Stikke Hezelstraat naar
de Mr. Hermansstraat, tussen de Burchtstraat
en de Eiermarkt. Reden was dat de doelgroep, scholieren en jongeren, zich te weinig
lieten zien op het oude adres. Manager
Danny Roulaux was aanvankelijk blij met de
verhuizing, want hij zag direct een stijgende
lijn in de omzet. Maar nu is toch het doek
gevallen en zijn de deuren in Nijmegen definitief gesloten. Wel kan men nog terecht in
Eindhoven, Breda, ’s Hertogenbosch, Leiden
en Tilburg.

én de leukste circusschool van Nederland,
heeft tijdelijk haar intrek genomen in de
Bloemerstraat. Het circus, dat kantoor houdt
aan de erachter gelegen Bloemenburgerhof,
mag het lege pand gebruiken zolang er nog
geen bestemming voor is gevonden.

En dat het ten koste gaat van het
aardige imago? Het zij zo. Aardige
mensen zijn over het algemeen niet
de grootste winnaars. En winnen
moeten we. Want samen moeten we
zorgen dat we ook in de toekomst
geschiedenis blijven schrijven in dit
mooie dorpje aan de Waal.
Dus, Thom maak een keuze of
anders bel me even.
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nova

Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

MIJN BEDRIJF IS
MIJN PENSIOEN
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Een ondernemer is in de eerste
plaats bezig met het uitoefenen
van zijn vak. Daarnaast zal een
ondernemer echter aandacht
moeten hebben voor zijn financiële
toekomst. In de komende jaren
zullen veel ondernemers van de
naoorlogse babyboom hun ondernemerschap beëindigen.
Een veelgehoorde opmerking is in dit geval dat
het bedrijf van de ondernemer zijn pensioen is.
Hoe hun oudedag is geregeld zal daarbij vaak
afhangen van de vraag of er een opvolger is en
of die opvolger de overnameprijs kan voldoen.
Wat is er geregeld bij vroegtijdig overlijden?
Waar kunnen partner en kinderen een beroep
op doen?
Om een ondernemer toch in staat te stellen
iets aan de oudedag te doen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de oudedagsreserve.
Feitelijk is de oudedagsreserve niet meer dan
een aftrekpost. De ondernemer verruimt daarmee weliswaar zijn liquiditeit, maar bouwt nog
niet daadwerkelijk een oudedagsvoorziening
op. Sterker nog, het enige dat wordt opgebouwd is een schuld aan de belastingdienst die
op enig moment moet worden ingelost.
Wil een ondernemer van zijn oudedagsreserve
een echte toekomstvoorziening maken dan zal
er gespaard moeten worden om de belastingclaim te voldoen èn om een voorziening op te
bouwen.
Een doeltreffende manier om van de oudedagsreserve een oudedagsvoorziening te maken is
dan ook de oudedagsreserve geheel of desgewenst gedeeltelijk om te zetten in een lijfrente.
Ook kan de ondernemer er voor kiezen het
risico bij overlijden voor pensioendatum buiten
de onderneming te plaatsen. Op die manier
wordt enerzijds een oudedagsvoorziening
getroffen, en anderzijds de belastingclaim
uitgesteld totdat de lijfrentetermijnen worden
uitgekeerd. Daarnaast zijn partner en kinderen
verzekerd van een inkomen bij overlijden van
de ondernemer voor zijn pensioenleeftijd. Wij
maken graag met u een afspraak
om dat nader uit te leggen!

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: ‘Belangrijke waardefactor voor binnenstad’

Cultuur heeft flink
geplust vorig jaar

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.
Natuurlijk, het succes van een binnenstad
wordt voor een groot deel bepaald door
het winkelaanbod en de variëteit daarin.
Maar, zo stelt wethouder Hannie Kunst van
Economische Zaken en Cultuur vast, vlak de
bijdrage van ‘de cultuur’ aan de binnenstadseconomie niet uit.
“Cultuur is een heel belangrijke waardefactor
voor de binnenstad van Nijmegen”, zegt de
wethouder, die er overigens geen moeite mee
heeft om ook de commerciële zegeningen
van de cultuur te tellen.

Geen windeieren

Goed nieuws

Dat Nijmegen er nu defintief voor gekozen
heeft zich nadrukkelijk te afficheren met het
predikaat ‘oudste stad van Nederland’, is
voor de gemeente, het binnenstadsmanagement en het museum aanleiding geweest om
groot in te zetten op de volgende bijzondere
expositie in Museum Het Valkhof, ‘Luxe &
Decadentie, leven aan de Romeinse goudkust’. Hannie Kunst: “De uitwerking van
dit thema onder de titel ‘Beleef de luxe van
Nijmegen’ is in volle gang. We hopen dat
ook dit weer breed gedragen wordt in de binnenstad. Door erop in te spelen, werkt zo’n
thema versterkend voor alle partijen.”

Al meteen na de jaarwisseling kwam LUX
(films, debat, muziek en theater) met goed
nieuws over de bezoekersaantallen. “Ten
opzichte van 2006 heeft LUX 10% meer
bezoekers getrokken. Het Valkhofmuseum
mocht vorig jaar 158.000 bezoekers welkom
heten, dubbel zoveel als in het jaar daarvoor.
Ook de andere cultuurdiamantjes in de binnenstad, zoals het MuZIEum, de Stratemakerstoren, Velorama, het Natuurmuseum en de
Commanderie van St. Jan doen goed mee.
Méér mensen vonden het dus de moeite
waard om een bezoek te brengen aan de
musea en dus aan de binnenstad.”

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
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

Het belang van cultuur als waardefactor voor
de (binnen)stad werd volgens Kunst al eerder
ondubbelzinnig aangetoond door de successen die Museum Het Valkhof boekte met speciale tentoonstellingen zoals ‘De Gebroeders
van Limburg’ en ‘Herculaneum’. “Bezoekers
van deze tentoonstellingen gaven ruim zes
miljoen euro uit. Conclusie: een stad waar
op cultureel gebied wat te beleven valt, trekt
bezoekers en klanten.”

Versterkend thema

Belangrijke adressen

ı MKB-Nijmegen

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
Gobelins stadhuis
naar Het Valkhof

De zeventiende-eeuwse wandtapijten die
tot 2003 in de raadzaal van het Stadhuis
hingen, zijn waarschijnlijk vanaf 2009 te
zien in Museum Het Valkhof. Het museum
bereidt op de benedenverdieping, nu nog
opslagruimte, een nieuwe tentoonstellingszaal voor. Deze zal geheel in het teken staan
van de internationale vredesonderhandelingen die in 1678-1679 in Nijmegen hebben
plaatsgevonden. De gobelins zijn destijds
aangekocht om te zorgen voor een waardige aankleding bij de onderhandelingen.
Het college heeft besloten dat de gemeente
‘in principe’ bereid is om de gobelins in
bruikleen te geven aan Museum Het Valkhof.
Door het inrichten van een speciale zaal kunnen de wandkleden en het verhaal over de
Vrede van Nijmegen aan een breed publiek
worden gepresenteerd.
Nu is het museum aan zet om een goed
plan te maken waarbij ook zaken als klimatologische en fysieke omstandigheden goed
geregeld moeten zijn. Voor de bouwkundige
maatregelen aan de benedenverdieping stelt
de gemeente een bijdrage van 105.000 euro
beschikbaar.

VOOR U EEN VRAAG...
Exclusief voor NovioNova geeft Poelmann van den Broek Advocaten
antwoord op juridische vragen die bij binnenstadsondernemers leven.
De illustratie is van cartoonist Fons Burgers. Heeft u ook een vraag voor
deze rubriek, mail dan naar: info@novionova.nl

Als onderneming werk ik regelmatig met freelancers. Om er voor te
zorgen dat de Belastingdienst die medewerkers niet aanmerkt als medewerkers in ‘loondienst’, laten we hen een VAR-verklaring aanvragen.
Waaraan moet zo’n verklaring precies voldoen om te voorkomen dat ik
als opdrachtgevende ondernemer ook nog eens voor alle premies (loonbelasting, zorg en sociale premies) opdraai?

Nijmegen gebruikt
steeds meer aardgas

VAR voor freelancers en zzp-ers

Dar Holding NV werkt verder aan een schone stad en mag zich vanaf januari 2008 CO2
neutraal noemen. Om dit te bereiken wordt
op alle wagens een roetfilter geplaatst. Ook
heeft Dar een nieuwe inzamelwagen met
aardgasmotor aangeschaft.
De aardgasmotoren zijn op het moment de
schoonste motoren, het milieu wordt met
deze wagens minimaal belast. De uitstoot
van onder andere fijnstof voldoet hiermee
dus ruim aan de norm die de Europese wetgeving voorschrijft. Eerder schafte Dar al
4 veegwagens met aardgasmotor aan.

De laatste jaren zien we een behoorlijke groei
van het aantal ‘freelancers’ of ‘zzp-ers’ die
niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, maar (veelal) ingevolge een
overeenkomst van opdracht. Deze constructie
lijkt voor de betrokken partijen alleen maar
voordelen te bieden: de opdrachtgever zit niet
vast aan eigen personeel en de opdrachtnemer ontvangt vaak een fors hogere beloning
voor zijn inspanningen, doordat de opdrachtgever daarop geen loonbelasting en premies
inhoudt. Maar met name voor de opdrachtgever schuilt er ook een aanzienlijk gevaar in
deze flexibele arbeidsrelaties.

Twee maanden geleden al had Nijmegen
de primeur van het eerste aardgasvulpunt
in Gelderland, bij Nijol in Bijsterhuizen. Dit
was aanleiding voor Hegeman Autoverhuur
om de eerste aardgasauto te bestellen en
deze beschikbaar te stellen voor verhuur aan
klanten. Ondernemer Rob van den Berg, van
Rob’s Workshops aan de Groesbeekseweg,
huurt regelmatig een auto bij Hegeman
Autoverhuur in Nijmegen en was blij verrast dat hij als eerste kon kiezen tussen een
Volkswagen Caddy op diesel of Aardgas.

Opdrachtgevers kunnen soms namelijk wel
het idee hebben dat zij een zelfstandige hebben ingehuurd, doch de feiten en omstandigheden waaronder deze zelfstandige werkzaam
is, zijn voor de Belastingdienst soms toch
aanleiding om te concluderen dat in feite
sprake is van een dienstbetrekking. In dat
geval is de opdrachtgever tóch inhoudingsplichtig. Om nare verrassingen in de vorm
van naheffingen en boetes te voorkomen, is
het daarom belangrijk dat de opdrachtnemer

een zogenaamde Verklaring arbeidsrelatie
(VAR) kan produceren, waaruit blijkt dat zijn
inkomsten uit hoofde van de werkzaamheden
die hij verricht door de fiscus niet als ‘loon’
wordt beschouwd.
Zorgt u er dus voor dat de opdrachtnemer
een VAR kan overleggen, vóórdat de werkzaamheden worden aangevangen. Let er
daarbij bovendien op dat de VAR is aangevraagd op grond van het type werkzaamheden, dat de opdrachtnemer ook voor u gaat
verrichten. Minstens zo belangrijk als de VAR,
is overigens een deugdelijke overeenkomst,
waarin de verplichtingen van partijen duidelijk
zijn vastgelegd. Laat u hierover zonodig adviseren, dat voorkomt teleurstellingen.
Ruud Olde
advocaat bij Poelmann
van den Broek advocaten
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Na het Kerst- en Sinterklaasgeweld
van eind vorig jaar wordt de jaarlijkse eindbalans opgemaakt. De
maand december is in de regel een
van de meest lucratieve van het jaar.
Maar geldt dat ook voor winkeliers
en andere ondernemers die er met
het almaar toegankelijkere internet
en de toenemende digitalisering een
ongrijpbare maar geduchte concurrent bij hebben gekregen?
In NovioNova onder de titel ‘Winkel
of internet’ een korte serie over
e-commerce en internet en de wijze
waarop de Nijmeegse binnenstad
ondernemers daarmee omgaan. In
deze eerste aflevering komt de platen- en dvd-branche aan bod.
Peer van den Boogaart van ‘de Waaghals’, Achter de Hoofdwacht

Bedreiging voor platen- en dvd-winkels door internet valt te overzien

12

‘Tegen downloaden
valt weinig te doen’
Boudisque, Stikke Hezelstraat

Tegenwoordig heeft bijna elk huishouden een
computer met een internetaansluiting. En is
er voor illegaal kopiëren van cd’s is nauwelijks een barrière, laat staan dat er enige vorm
van controle is. Sites als Limewire en Torentz
vormen een onuitputtelijke bron van muziek
en films die gratis te downloaden zijn.
In de meeste gevallen is het een kwestie van
een paar klikken en klaar is Kees. En als een
superband als Radiohead daar nog een schepje bovenop doet door hun nieuwste album
gratis aan te bieden op hun website, waarom
zou iemand dan nog de gang naar de platenwinkel maken om €15,- af te rekenen?

novionova
Stabiliseren
Wat kan een ondernemer beginnen tegen die
ontwikkelingen, eerlijk of niet? “Niet veel”,
zegt Peer van de Boogaart, mede-eigenaar
van de Waaghals in Achter de Hoofdwacht.
We hebben een paar jaar geleden overwogen
een internetwinkel te beginnen, maar al snel
bleek dat weinig zin te hebben. De internationale concurrentie is moordend en er is altijd
wel een of andere site waar een cd goedkoper
aan wordt geboden. Dan moet je je afvragen
of je daar wel tijd in wilt steken.”
De toename van het illegaal downloaden en
branden van cd’s is evenredig met de teruglopende omzetten. Wereldwijd daalde de
opbrengst uit cd-verkoop van 25,8 miljard dollar in 1999 naar 19,6 miljard in 2006.
Maar volgens Van de Boogaart lijkt de situatie zich nu te stabiliseren. “Een cd is prijzig,
dat is een probleem. Des te opmerkelijk is
het dat vooral jongeren, die toch goed hun
weg weten op het net, de platenwinkel opzoeken. Vaak op zoek naar special editions, of
een vinyluitvoering van hun favoriete band.
We fungeren dikwijls als vraagbaak en die
functie mist het Net. De Waaghals is een
speciaalzaak en heeft bovendien een sociale

functie; mensen ontmoeten elkaar hier om
hun nieuwste vondsten te bespreken. Dat
is de kracht van onze winkel. Rijk zullen we
niet worden maar daar doen we het ook niet
voor.”

Het echte product
Collega Paul Kroese, eigenaar van de gelijknamige winkel in Molenstraat, heeft weinig last
van de jaarlijkse omzetdaling van 10% sinds
2002. Niettemin is hij alert. “Ik vang wel eens
gesprekken op van klanten: ‘die kun je toch
net zo goed branden’. Dat is vervelend, maar
je kunt er weinig aan doen.”
“Wat we wel proberen is het verkopen van
‘eentjes’, albums van artiesten die weinig
aandacht krijgen van de platenmaatschappij en dus nauwelijks op de radio gedraaid
worden. Wij pikken dat dikwijls wel op want
we zijn goed op de hoogte van moderne popmuziek. Daarmee onderscheiden we ons van
grote ketens”, weet Kroese. “En we kennen de
smaak van veel van onze klanten die over het
algemeen niet warm lopen voor mainstream.
In de meeste gevallen geven zij de voorkeur
aan het echte product, met het artwork en
alle informatie over de muzikanten. De actie

van Radiohead heeft dan ook
nauwelijks effect gehad op
de verkoop van de cd, sinds
die vorige maand alsnog is
verschenen. Kroese bestaat
al een halve eeuw. Dan moet
je tegen een stootje kunnen.”

Stijgende lijn
In hoeverre het internet schadelijk is voor
Boudisque, de DVD-winkel voor arthouse
films in de Stikke Hezelstraat, kan medeeigenaar Jurgen Heinsman moeilijk inschatten. “Dat is niet zichtbaar en dus moeilijk te
duiden in cijfers. Onze winkel is een jaar of
drie geleden geopend en de omzet vertoont
een stijgende lijn. Met films ligt dat net iets
anders dan met muziek. Ons assortiment
bestaat vooral uit importtitels die nergens
anders te krijgen zijn; films voor de hobbyisten. En die zijn ook niet één-twee-drie van het
net te rippen. Maar als je de eerste documentaires van Stanley Kubrick zoekt, kun je niet
anders. Die zijn niet in de handel verkrijgbaar.
Maar fans, en dat zijn er niet weinig, komen
in groten getale naar de winkel als die titels
leverbaar worden. Het internet ten spijt.”
Paul Kroeze, Molenstraat
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Open brief

aan ondernemers, vastgoedeigenaren
en andere betrokkenen bij onze
binnenstad en haar economie

Praat mee over een proef met BGV
Dinsdag 19 februari kan een gedenkwaardige dag worden voor de
Nijmeegse binnenstad. Een meerderheid van 65% van de ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum kan dan besluiten een
proef te nemen met Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering (BGV).
BGV is er op gericht ondernemers in begrensde gebieden te laten samenwerken. Projecten worden door de ondernemers zelf bepaald en gefinancierd. En bij BGV zijn alle ondernemers verplicht bij te dragen.
In een open brief pleit voorzitter Chris de Klein van de Vereniging Binnenstad
Ondernemers in ieder geval voor het houden van de proef.

door Chris de Klein

Het centrumgebied van
Nijmegen is meer dan
een willekeurige verzameling winkels en horecagelegenheden. Het is
een samenhangend en
gevarieerd ingericht gebied dat aantrekkingskracht uitoefent door te beantwoorden aan de
belevingswereld van de consument.
Dat de Nijmeegse ondernemers zich graag
samen met de overheid inzetten voor
de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving,
getuigen de vormen van gebiedsmanagement zoals aangeboden door Stichting
14 Binnenstadsmanagement Nijmegen, de
Federatie Ringstraten, VBO Nijmegen en talloze evenementenorganisatoren.
Dankzij de initiatieven van deze organisaties
is in afgelopen jaren in ons stadscentrum voor
bezoekers ervan een goede verblijfskwaliteit
opgebouwd. Maar hebben deze vormen van
gebiedsmanagement voor de ondernemers
-individueel of collectief- ook stelselmatig waarde-, groei- en resultaatverbetering opgeleverd?
Het doel van gebiedsmanagement van onze
binnenstad zou moeten zijn het planmatig
vergroten en vermeerderen van het bruto stedelijk product de binnenstad omvattend.
Dit doel wordt niet of onvoldoende gerealiseerd. Zwakke organisatie, nog te geringe
professionalisering, weinig betrokkenheid van
partijen/stakeholders en het ontbreken van
structurele financiering zijn daar debet aan.
Kennelijk bestaat er een groot gat tussen hetgeen ondernemers individueel (kunnen) doen
en wat de lokale overheid vermag om de

binnenstad nog aantrekkelijker te maken.
Om dit gat te vullen is een alternatief nodig:
een collectief met voldoende financiële en
organisatorische slagkracht dat boven het
niveau van de individuele ondernemers uitstijgt, maar niet de plaats van de gemeente
inneemt.
Gebiedsmanagement wordt verstaan als
gezamenlijk ondernemen voor, gezamenlijk
beslissen over en gezamenlijk profiteren
van de eigen bedrijfsomgeving. Dat alternatief is het model Bedrijfgerichte Gebieds
Verbetering, kort gezegd BGV.
Wat is de oorsprong van Bedrijfsgerichte
Gebieds Verbetering?
Het BGV-model is ontstaan in Canada en de
Verenigde Staten. De belangstelling voor BGV
is de laatste jaren in ons land sterk gegroeid,
met name als kansrijke vernieuwende aanpak
van gebiedsmanagement in onze historische
binnensteden. Daarom bereidt de regering
de instelling van een tijdelijke wet voor, om
onder strikte voorwaarden experimenten met
BGV in steden met centrumfuncties mogelijk
te maken.
Wat is kern en uitgangspunt van BGV?
De kern van BGV is dat ondernemers gezamenlijk bepalen welke maatregelen moeten
worden genomen, bovenop de diensten die
de gemeente al levert, om het winkelgebied
nog aantrekkelijker te maken.
BGV is ontwikkeld en bedoeld als instrument
voor lokale ondernemers om gezamenlijk te
investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers in het

gebied meebetalen. Uitgangspunt is dat een
BGV voor en door ondernemers is en alleen
op initiatief van een aantoonbare meerderheid van ondernemers ingesteld mag worden.
Hoe wordt besloten tot een BGV?
Ondernemers komen met een plan van aanpak met bijbehorende begroting voor hun
gebied en brengen dit in stemming. Als een
meerderheid van de ondernemers voor is,
zorgt de overheid ervoor dat alle ondernemers in dat bewuste gebied meebetalen. De
opbrengst van de heffing komt dus volledig
ter beschikking van de ondernemers.
Is BGV alleen maar bedoeld om de ‘freeriders’ in onze binnenstad tegen te gaan?
Nee. Het elimineren van free-riders speelt
mee, maar is zeker niet de belangrijkste
drijfveer. Veel belangrijker is namelijk het
gezamenlijk ondernemen om uiteindelijk de
waarde van de eigen bedrijfsomgeving en
vastgoed te verhogen, te vermeerderen.
Enquêtes en congressen over dit onderwerp
gehouden maken duidelijk dat lokale ondernemers een financiële bijdrage in een BGVmodel niet zien als een heffing maar als een
investering. Het is geen opleggen van belasting, ze vragen er immers zelf om. Waarbij ze
de lokale overheid vragen om de rol van kassier op zich te nemen.
Praat mee over een proef met BGV
en kom naar de besluitvormende
bijeenkomst op dinsdag 19 februari
vanaf 19.00 uur in LUX.
Aanmelden kan via info@bgvnijmegen.nl

novionova
Simon Lévelt en Jacco Otten
winnen etalagewedstrijden
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.

Simon Lévelt Koffie en Thee (net verhuizend naar de Lange Hezelstraat) en Jacco
Otten Mooie Bloemen en... in de Van
Welderenstraat zijn de winnaars geworden van de etalagewedstrijden die door
de Vereniging Binnenstad Ondernemers
(VBO) en binnenstadsmagazine NovioNova
zijn uitgeschreven.
De jury, bestaande uit voorzitter Ted Arnts
(VBO), Sabine Doorman (VBO) en Elles
Jonker (NovioNova), was heel kort en zeer
krachtig over de winnaar Simon Lévelt van
de categorie Sinterklaasetalages: “Simon
Lévelt heeft veel kleine details. Dé lijst van
Sinterklaas met namen en als rebus.... De
mok van Sinterklaas. Met een kleine etalage
is hier veel bereikt. Mooie kleuren: rood en
goud.”
En over de winnaar van de categorie
Kerstetalages, Jacco Otten Mooie Bloemen
en..., was de jury nog korter: “Jacco Otten:
Werkelijk onvoorstelbaar, zoveel, zoveel kleuren en zo ontzettend veel te veel.”
De kwaliteit van de etalages tijdens de feestmaand december was daadwerkelijk op alle
fronten verbeterd, aldus juryvoorzitter Ted
Arnts. “Bij de grootwinkelbedrijven, maar
vooral ook bij de kleinere winkels konden we
zien dat op veel plaatsen met enthousiasme
aan de etalages is gewerkt.”

Winnaars categorie Sinterklaas:

Moeder en kind
Dit beeld van Pépé Gregoire (Teteringen, 1950)
zal door de gemiddelde passant niet snel worden opgemerkt. Het heeft een plaats gekregen
bij de St. Jacobskapel in de oude benedenstad
en dat ligt voor het winkelend publiek uit de
route. Het is een geschenk van Royal Haskoning
aan de stad Nijmegen ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van dit ingenieursbureau.
Het werd op het pleintje aan de Ganzenheuvel
geplaatst waar het zo’n twintig jaar gestaan
heeft. Bij de herinrichting van het plein werd
gekozen voor een nieuwe kunstopdracht en
werd Gregoire’s beeld verplaatst naar het
Glashuis.
Het kunstwerk stelt een moeder voor die,

liggend op haar rug met haar armen en benen
uitgestrekt, haar kind in de lucht houdt. Ze laat
het kind steunen op haar handen en voeten.
Kenmerkend voor Gregoire is de afwisseling van
ruw en gepolijst brons. Wie de moeite neemt
ziet dat het lichaam van de vrouw gepolijst
is, terwijl de haren, de doek om de vrouw en
de doek om het kind, ruw afgewerkt zijn. Die
werkwijze geeft het bronzen oppervlak een wat
schilderachtig effect.
Pépé Gregoire, zoon van Paul Gregoire,
volgde zijn opleiding aan de kunstacademie in
Amsterdam en verwierf met de jaren de reputatie als een belangrijk kunstenaar. Hij woont en
werkt in Laren.

1. Simon Lévelt Koffie en Thee, Marikenstraat.
Prijs: advertentie in NovioNova.
2. Warenhuis V & D, Grote Markt.
Prijs: dinerbon van De Spil Eten en drinken
3. Sandwich(mode), Molenpoort.
Prijs: arrangement bij Mandarin Spa.
4. Oil & Vinegar, Marikenstraat.
Prijs: cosmetica set van Albers Parfumerie.
5. Slagerij John Verstegen, Ziekerstraat.
Prijs: tegoedbon van schoenreparateur
Kersten.

Winnaars categorie Kerst:
1. Jacco Otten Mooie Bloemen, Van
Welderenstraat.
Prijs: advertentie in NovioNova.
2. Sebastien F herenkleding, Ziekerstraat.
Prijs: digitaal fotolijstje van Doorman.
3. Het Vlaams Arsenaal, Mariënburg.
Prijs: totale knipbeurt bij Bon Ton.
4. Brocanterie, Lange Hezelstraat.
Prijs: cadeaubon Selexyz/Dekker van de
Vegt.
5. Kamerbeek Juweliers, Plein 1944.
Prijs: stropdas van Sebastien F
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advertorial

Jacco Otten van Jacco Otten Mooie Bloemen en...
bepaalt zelf de trends

‘Altijd op zoek
naar mooie dingen’
Jacco Otten is iedere dag op zoek naar, wat hij noemt, ‘mooie dingen die in
mijn verhaal passen’.

Inspiratie haalt hij uit zijn nietaflatende zoektochten “naar dingen die ik zelf mooi vind en die in
mijn verhaal passen”.

Boeketje van ’n tientje

Bezoek aan internationale beurzen, nauwlettend volgen van wat
er in branche gebeurt, vakliteratuur en af en toe een blik in ‘de
bladen’ maken het compleet. Jacco
Otten, naamgever van bloemenspeciaalzaak Jacco Otten Mooie
Bloemen en..., is geen trendvolger.

Alweer zes jaar trekt de 34-jarige
ondernemer volop de aandacht in
zijn dubbelpandige trendy bloemenzaak in de Nijmeegse Van
Welderenstraat. De inrichting van
de zaak -etalages veranderen regelmatig en bovendien verandert hij
drie keer per jaar de hele ‘look’
van zijn winkel- in combinatie met

“Daar ben ik niet zo mee bezig, ik
bepaal liever zelf de trends.”

Speciaalzaak Simon Lévelt Koffie & Thee
sinds 1817 verhuist

‘Proef dit ’ns in de
Lange Hezelstraat’
Een speciaalzaak met een ongelofelijk breed assortiment aan
verse koffie, thee en toebehorende ‘accessoires’, met een schat
aan ervaring en vakkennis in
huis. De Nijmeegse vestiging van
Simon Lévelt Koffie & Thee maakt
in een vernieuwd winkelconcept
vanaf de eerste week van februari een doorstart in de Lange
Hezelstraat.
Een doorstart, want de Simon
Léveltwinkel in Nijmegen, gedreven door ondernemer Frans
Roestenberg, deed de afgelopen vijf
jaar al duidelijk van zich spreken
in de Marikenstraat. “De formule
had een pand in de spiksplinternieuwe Marikenstraat aangehuurd, maar toen ik kennismaakte met Nijmegen vijf jaar geleden

het gevoerde assortiment getuigt
van creativiteit, van ‘anders dan
anders’ willen zijn.
“Toch kunnen klanten hier ook
terecht voor een bosje van een
tientje”, zegt hij relativerend.
“Maar over het algemeen wijk ik
in soorten en typen bloemen af
van wat een bloemenzaak doorgaans biedt. En ik werk zéér seizoensgebonden.”

Juiste ambiance
Het woordje ‘en’ met de drie
toegevoegde puntjes achter zijn
bedrijfsnaam (Jacco Otten Mooie
Bloemen en...) zijn wel typerend
voor deze bloemist en interieuradviseur. Naast bloemen en planten
is er in de winkel een keur aan
decoratieve elementen te vinden,

die veel verder gaat dan de gebruikelijk potten en vazen.
Naast het helpen, adviseren en bieden van service aan klanten -”als
ik een groot stuk verkoop, ga ik
wel eerst bij die klant thuis of op
de zaak kijken of het qua sfeer en
uitstraling past”- is hij vooral bezig
met het scheppen van de juiste
ambiance in zijn winkel in de Van
Welderenstraat. “Het is belangrijk”, zegt hij overtuigend, “dat
onze klanten, maar ook wij zelf,
het leuk hebben hier. Dat we allemaal genieten van al dat moois.”

Van Welderenstraat 22, 6511 ML Nijmegen
T: 024 3295938

In zijn nieuw
ingerichte winkel
van Simon Lévelt
Koffie & Thee wil
Frans Roestenberg
zijn kennis van
de koffie- en theeproducten graag
met de liefhebbers
delen.

veroverde de Lange Hezelstraat
meteen een warm plekje in mijn
hart”, zegt franchisenemer Frans
Roestenberg (61).

Foodspecialisten
Temidden van al die andere speciaalzaken in de oudste winkelstraat van Nederland, verwacht
Roestenberg met Simon Lévelt
Koffie & Thee furore te maken.
“We hebben er andere foodspecialisten om ons heen zitten. Bakker,
slager, kaas en zuivel, het is er
allemaal en dat werkt versterkend.
Bovendien wordt de winkel in een
nieuw en fris kleurconcept ingericht, zodat ons assortiment nog
beter tot zijn recht komt.”

Kennis delen
Frans Roestenberg kent het koffie-

vak en de logistiek daarin door en
door omdat hij jarenlang voor een
multinational directeur van een
koffiesilo in New Orleans (USA)
was. Zijn werkzame leven wilde
hij als zelfstandig ondernemer
afsluiten en de mogelijkheden die
de Simon Léveltketen hem bood,
brachten hem vanuit de Randstad
naar Nijmegen. “Ik ben een dorps
mens, dus woon ik in Cuijk. Met
de winkel in Nijmegen, daar in
de Lange Hezelstraat, wil ik graag
mijn kennis en ervaring met kof-

fie en thee delen met een groeiend
aantal echte koffie- en theeliefhebbers die de weg naar onze winkel
weten te vinden.”

Lange Hezelstraat 47, 6511 CC Nijmegen
T: 024-3296664 F: 024-3245159
www.simonlevelt.nl

novionova
‹ vervolg van pagina 3: Rookverbod

Niemand heeft
behoefte het
voortouw te
nemen
In café De Tempelier in de Molenstraat
wacht men rustig de zomer af. Tot die tijd
hangt er op vrijdag- en zaterdagavond de
vertrouwde blauwe walm die karakteristiek
is voor de sfeer.
In café de Opera (Koningsplein), waar de
gemiddelde leeftijd rond de 25 schommelt,
wordt vooral op de stapavonden flink gerookt.
Maar eigenaar Bilal Diyenli kan er niet mee
zitten dat dat binnenkort af is gelopen. “Het
is bewezen dat in andere landen het verbod
goed werkt. Misschien dat er in het begin wat
minder mensen naar het café komen, maar
uiteindelijk blijven ze elkaar toch opzoeken. En
het voordeel is dat je wat frisser blijft ruiken.”

Luchtjes
Tijl Verschuur, bedrijfsleider van het Bascafé
in de In De Betouwstraat vindt het ook prima,
vanuit gezondheidsoogpunt welteverstaan.
“Vermoedelijk zal in het begin de omzet wel
wat teruglopen, maar dat trekt wel weer bij.
Daar komt bij dat rooklucht andere luchtjes
elimineert, zoals de wc, de afvoer en mense-

Eigenaresse Simone Ansink van Het Heimwee gaat ervan uit dat de gasten
rekening met elkaar houden. Foto: NovioNova.

lijke geuren. Ik ben benieuwd hoe dat gaat
uitpakken. Maar de horeca is wel de bedrijfstak waar de afgelopen jaren de klappen vallen. Dat mag wel een keer ophouden.”

kosten. Maar bij ons zal het wel los lopen”,
zegt hij. “Het eten gaat hier snel, dus lang
hoeven mensen niet zonder hun sigaret.”

‘Niet lang zonder’

Tot dusver heeft geen enkele ondernemer de
behoefte om het voortouw te nemen. Een
uitzondering daarop vormt restaurant Het
Heimee aan de Oude Haven, waar weliswaar
geen verbod gold maar de asbakken op de
tafels altijd al ontbraken. Sinds het begin van
het nieuwe jaar worden gasten verzocht pas
na tienen desgewenst een sigaretje op te steken. Eigenaresse Simone Ansink: “Onze vaste
gasten vinden dat geen probleem. Je ziet dat
de meesten rekening met elkaar houden. Ik
ben er ook niet bang voor dat mensen nu
opeens wegblijven. Bij mijn collega’s van de
Schat wordt al jaren niet meer gerookt.”

Bij eetcafé De Plak (Bloemerstraat), waar
de tafeltjes dicht op elkaar staan, waren al
plannen om een rookvrije ruimte te creëren.
Bedrijfsleider Jaap Barten: “Dat is nu niet
meer nodig. In plaats daarvan zijn we nu
bezig om iets te maken waar men beschut
een sigaretje kan roken.”
Christel van Berlo werkt fulltime in de bediening bij pizzarestaurant Donatello’s (1e
Walstraat). De clientèle bestaat er met name
uit studenten die dikwijls in groepen komen
en er stevig op los roken. “Het rookverbod
zal in andere restaurants misschien geld gaan

‘Pas na tienen’
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Frans van Berkel uitgeroepen tot Blauwe Steendrager 2007

Nijmegenaar Frans van Berkel, oprichter
en voorzitter van het Gilde Nijmegen, is
kort voor nieuwjaar uitgeroepen tot Blauwe
Steendrager 2007. Het lidmaatschap van
het Broederschap van de Blauwe Steen
heeft Van Berkel te danken aan zijn niet
aflatende inzet voor het Gilde Nijmegen
dat al sinds jaar en dag duizenden belangstellenden tijdens stadswandelingen kennis over en liefde voor de stad Nijmegen
bijbrengt.

Onder toezicht van eerder benoemde Blauwe Steendragers (v.l.n.r. Ger Leenders, Ben van Hees, Bernhard
van Welzenes, Gerard van Groningen, Ronald Migo
en Clemens Verhoeven) speldt Nol Smits de Blauwe
Steen 2007 op bij Frans van Berkel. Fotograaf Jan van
Teeffelen, óók Blauwe Steendrager, vereeuwigt het
tafereel. Foto: Theo van Zwam.

“Uiteindelijk hebben we bewust gezocht
naar een kandidaat die het belang en nut van
maatschappelijke inbreng van vrijwilligers,
gewone burgers, voor de binnenstad belichaamt”, verklaarde voorzitter Chris de Klein
van de Vereniging Binnenstad Ondernemers
(VBO) de keuze. “Nimwegen zit Frans van
Berkel aan het hart gebakken. De liefde voor

zijn geboortestad begon hij te etaleren als
promotor, verteller, als ware hij onbezoldigd ambassadeur van de oudste stad van
Nederland en van onze monumentale binnenstad.” Traditioneel kreeg Van Berkel, nadat
de VBO-voorzitter hem voldoende lof had
toegezwaaid, op de Blauwe Steen op de viersprong Burchtstraat, Broerstraat, Grote Markt
en Grotestraat, de onderscheiding opgespeld
die hem tot Blauwe Steendrager maakt.
De leden van het Broederschap inaugureerden Frans onmiddellijk als hun 25ste ‘broeder’. Zijn eerste reactie op zijn benoeming,
was kenmerkend: “Dit kleine kereltje wordt
wel veel eer toegezwaaid. Er zijn heel veel
vrijwilligers die het Gilde Nijmegen tot een
succes maken.” Ook betrok hij zijn vrouw
Elfriede nadrukkelijk bij de inhuldiging tot
Blauwe Steendrager 2007.

novionova
Lange en Stikke Hezelstraat Houtstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat
Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos

door: Margriet Modderkolk

Van het bestuur
Met het passeren van de acte bij de notaris
en het houden van de oprichtingsvergadering en daarna de installatie van het eerste
bestuur, is de oprichting van de Federatie
Ringstraten een feit.
Acht Ringstraten hebben zich als ondernemersvereniging definitief aangemeld als
lid van de Federatie. De Houtstraat beraadt
zich nog op hun lidmaatschap.
Het federatiebestuur is als volgt samengesteld:
Toine van Wilderen, voorzitter tevens vertegenwoordiger Bloemerstraat
Hans de Bruijn, penningmeester
Els Stouthamer, secretaris tevens vertegenwoordiger van het Kelfkensbos
Wim Teunissen, vertegenwoordiger
Hertogstraat
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Van de Ringstratenmanager
Projectennieuws
• Actiedag Hertogstraat
Op zaterdag 17 mei a.s. is het zover; de
ondernemersvereniging Hertogstraat houdt
een grote Actiedag in de Hertogstraat. Het
voorlopige programma belooft veel spectaculairs. maar het is nog te vroeg om daar al
over uit te weiden.
Onder leiding van Jeroen Termaat (Termaat
Motoren) nemen Rob Koops (Oporto), Hans
Klinkhamer (Den Hertog Wijnhandel), Peter
Coppius Peereboom (Hyperleaf), Lucas
Leenders (Leenders Kantoormachines),
Wim Teunissen (Naaimachinehandel) en de
Ringstratenmanager voortvarend de organisatie ter hand.

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

Raymond Rikken, vertegenwoordiger
Van Broeckhuysenstraat
Edwin de Jonge, vertegenwoordiger
Van Welderenstraat
Cees Hummel, vertegenwoordiger
In de Betouwstraat
Adrie van Maasdijk, vertegenwoordiger
Stikke en Lange Hezelstraat
Afgelopen december kregen de pandeigenaren, die een pand hebben in een van
de Ringstraten, het januarinummer van
NovioNova met daarin twee ‘eigen’ pagina’s
Ringstratennieuws, thuisgestuurd. Gezien de
hoge kosten die met de verspreiding van het
blad gemoeid zijn, is besloten hier niet mee
door te gaan. Voor actuele informatie wordt
verwezen naar www.ringstraten.nl en/of naar
www.novionova.nl, waar alle uitgaven van
NovioNova te downloaden zijn.

De vervolgsubside via EFRO/Provincie
Gelderland voor de Ringstraten houdt ons
nog wel even bezig. We hopen dat de komende maand de definitieve aanvraag vanuit de
gemeente voor herinrichtingsprojecten en
voor promotie- en economische projecten de
deur uit zal gaan.

Ondernemers: ‘Bloemerstraat mag niet kind van de rekening worden’

Herinrichting komt in zicht

De leden van de kerngroep ‘herinrichting
Bloemerstraat’ buigen zich ter oriëntatie
over de tekening van de herinrichting In
de Betouwstraat. Binnenkort komt de
gemeente met de blauwdruk voor herinrichting van de Bloemerstraat.
Foto:E dwinSt offer

De winkeliers van de Bloemerstraat hebben bij de gemeente Nijmegen alvast
een voorschot genomen op de herinrichting van hun winkelstraat. Daarmee
lopen ze eigenlijk op de troepen vooruit,
want een ingrijpende opknapbeurt
van de Bloemerstraat staat pas op het
gemeentelijke investeringsprogramma
na de reconstructie van Plein 1944.
“De Bloemerstraat geldt als belangrijke
ontsluiting voor het werkverkeer dat
bij de reconstructie van Plein 1944
gemoeid is. De gemeente zat er dus
niet op te wachten dat we in onze straat nu
al aan de gang zouden gaan”, aldus ondernemer Toine van Wilderen van Runners World.
Samen met Roland en Rob Delclisseur
(Hi-fi Video Center), J. van der Wielen
(De Pimpernel), mevrouw Geurts (Geurts
Passementerieën en Fournituren), Dick van
den Heuvel (voorzitter ondernemersvereni-

novionova
Kelderproject in beeld
De komende maand zal er door het
Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen
een zestal kelders onderzocht worden op
hun cultuurhistorische waarde, bouwkundige aspecten en mogelijkheden tot gebruik
voor publiek.

met instellingen, wethouders,
ambtenaren, bewoners en gebruikers over het behoud van deze
middeleeuwse winkelstraat met
haar karakteristieke panden, binnenhoven, -plaatsen en kelders.

Voor Ringstraatmanager Margriet Modderkolk
aanleiding om eens een gesprekje te hebben met Willem Alferink, de drijvende kracht
achter Stichting ‘de Oude Stad’. Alferink
vertelt met verve over de kelders die onder
het Glashuiskwartier zitten. Afgelopen december stelde de stichting een zaterdagmiddag
haar deuren open voor het publiek. Iets waar
een flink aantal mensen gebruik van hebben
gemaakt.

Natuurlijk is er inmiddels het nodige in dat
deel van de oude stad gerealiseerd. Maar
ondanks een Europese subsidie die al in 1998
beschikbaar was voor met name de historische kelders in de Lange Hezelstraat, is het
er door gebrek aan gemeentelijke middelen
niet van gekomen om ze daadwerkelijk te
betrekken bij het dagelijkse leven in de Lange
Hezelstraat. Voorwaarde voor de subsidie
was dat het plan in twee jaar uitgevoerd zou
moeten zijn. Anders zou de subsidie komen
te vervallen.

Vingerafdrukken
Na een gesprek met Willem Alferink kun je
concluderen dat de kelders onder de eeuwenoude panden in de Lange Hezelstraat ‘de vingerafdrukken van een stad door de tijd heen’
zijn. Sinds ruim 10 jaar maakt stichting De
Oude Stad zich druk om de rijke cultuurhistorie van ’s lands oudste winkelstraat -de Lange
Hezelstraat- en haar omgeving, met ondermeer het Glashuiskwartier, de Papengas en
de Hessenberg. In het verleden zijn er tal van
plannen, besprekingen en overleggen gevoerd

Schoon drinkwater
Kelders getuigen van een vroeger leven en
hebben vaak door unieke vondsten veel te vertellen over een actief en roemrijk verleden. Ze
werden gebruikt voor opslag van handelswaar,
zoals vlees en wijn, maar ook voor schoon
drinkwater (heel belangrijk in periodes van
ziektes, zoals de pest). En in de wereldoorlog
boden ze vaak onderdak aan onderduikers.
Ook de beerputten die gevonden worden
bevatten schatten aan informatie over het

Nieuwjaarsborrel Ringstraten

Alle straten waren er wel
ging) en Arno Bank (Henrice Mode) heeft
Van Wilderen een kerngroepje gevormd ter
begeleiding van de herinrichtingsplannen.
De groep heeft bij de gemeente op enige
actie aangedrongen, omdat de Bloemerstraat
anders helemaal het kind van de rekening
zou worden. “We hebben er voor gepleit om
alvast wat zaken ter verfraaiing aan te pakken,
vooral de trottoirs en de aankleding daarvan.
Dat soort dingen staat namelijk los van het
werkverkeer. Winkeliers en bewoners willen
dat ook de Bloemerstraat er knap bij ligt,
ondanks de werkzaamheden even verderop”,
aldus Van Wilderen.
De kerngroep hield een paar weken geleden
een voorbespreking van de plannen. De
bevindingen worden nu door de gemeente
uitgewerkt in het eerste herinrichtingsplan,
dat binnenkort aan alle winkeliers en horecaondernemers in de Bloemerstraat wordt
gepresenteerd.

Met ruim vijftig ondernemers en andere genodigden waren alle Ringstraten vertegenwoordigd tijdens de eerste Nieuwjaarsborrel die de
Federatie Ringstraten op dinsdag 8 januari in
café Oporto in de Hertogstraat liet schenken.
Ook niet-winkeliers toonden hun betrokkenheid, zoals een vertegenwoordiger van het
wijkteam centrum van de politie, de mannen van de paardentram en de redactie van
NovioNova. Federatievoorzitter Toine van
Wilderen hield een nieuwjaarstoespraakje,
waarin hij de in 2007 behaalde wapenfeiten
nog even memoreerde en waarin hij vooral
vooruit keek naar het nieuwe jaar 2008.
Herinrichting van de Ringstraten, reconstructie van Plein ’44 en de bebouwing van de
Hessenberg hebben de volledige aandacht
van het Ringstratenbestuur. Van Wilderen liet
doorschemeren dat er ook gewerkt wordt aan
het opnemen van de Smetiusstraat in het
samenwerkingsverband van de Ringstraten.

De kelder onder het Glashuis aan de Lange Hezelstraat.

dagelijks leven in de middeleeuwen en latere
periodes.
Stratenplan
Onder het Glashuiskwartier is een Romeins
graf gevonden, compleet met de urn, met
wijnkannen en met geld (de veerman moest
uiteindelijk toch betaald worden!). Graftorens
markeerden deze bijzondere vondst, hetgeen
aangaf dat het hier om een hooggeplaatst
persoon ging. Als de restauratie van de kelders van het Glashuis klaar zijn, dan worden
de vondsten teruggeplaatst onder glas zodat
iedereen er kennis van kan nemen.
Veel van de kelders in de Lange Hezelstraat
hebben hun fundamenten nog in de late
middeleeuwen. In die tijd ontwikkelde
Nijmegen zich als een handelsstad vanaf het
lage deel aan de rivier in zuidelijke richting.
Geldvondsten met diverse munten uit Aken,
Utrecht of Keulen getuigen van die handel.
Het huidige stratenplan stamt ook nog uit die
tijd. De Lange Hezelstraat is door alle latere
eeuwen heen de economische spil van het
oude stadscentrum gebleven.

Fietsklemmen
op Kelfkensbos
Lang gewacht, stil gezwegen, eindelijk toch
gekregen. Het gezegde is van toepassing
op de fietsklemmen op het Kelfkensbos.
Onmiddellijk na de carnaval worden
deze geplaatst op het pleintje naast Het
Poortwachtershuys en Museum Het Valkhof.
De invalidenparkeerplaats van het museum
wordt verlegd naar de Gerard Noodtstraat,
zodat het pleintje nog slechts toegankelijk is
voor fietsers en het expeditieverkeer voor het
museum. Wethouder Jan van der Meer zal
op 5 maart, samen met bestuursleden van
de Federatie Ringstraten, de nieuwe fietsklemmen officieel in gebruik nemen.
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De Houtstraat is er zo een. Een place to be voor
veel winkeliers. Dat blijkt ook wel uit het zeer
gevarieerde winkelaanbod. Van groenteboer tot
speciaalzaak in hengelsportartikelen, van keukenwinkel tot giftshop, van kapper tot hoedenontwerpster, van antiquariaat tot schoenontwerper.
En wat horeca betreft: de Houtstraat herbergt
een drukbezochte cafétaria, een in Nijmegen
overbekend bruin café en een inmiddels landelijk
bekend koffie- en lunchcafé.
Totaal zijn er 23 panden in de Houtstraat.
Verloop is er nauwelijks en leegstand is
een woord dat niet in het vocabulair van de
Houtstraatondernemers staat. Secretaris Paula
Hendriks van de ondernemersvereniging. “De
voormalige Centrumbioscoop moet nog invulling
krijgen. Een witgoedzaak, een discotheek of een
casino. Dat zijn de alternatieven voor vestiging.”
“Als ondernemersvereniging kiezen we voor het
casino. Een witgoedzaak doet onze straat geen
eer aan. Aan discotheekpubliek hebben we over-

Houtstraat
Hoewel het ooit anders was, raken
de winkelstraten in de benedenstad steeds meer in trek. Met de
regelmaat van de klok vestigt zich
weer een nieuwe, veelal kleinere,
speciaalzaak in een van de oudere
pandjes in een van de ringstraten.
De kleinschaligheid en het specialisme oefenen een zekere aantrekkingskracht uit op de bezoekers
van de binnenstad.
dag niets. We zijn wezen kijken in een van de
andere casinovestigingen van Jacks Casino’s.
Die formule spreekt ons wel aan. Ze organiseren speciale arrangementen, ook overdag. Ze
schenken er geen alcohol, zorgen voor goede
beveiliging, zijn financieel sterk genoeg om
flink te investeren en ze hebben zich volledig
bereid verklaard om lid te worden van de
ondernemersvereniging.”
Paula Hendriks moet lachen om de nieuwe
naam ‘PC Houtstraat’, die met een verwijzing
naar de dure PC Hooftstraat in Amsterdam
boven kwam drijven toen bekend werd dat
trendy schoenontwerper Jan Jansen in de
Houtstraat een vestiging zou openen. “Wij
mikken echt niet op het hoogste segment
van het kooppubliek. Zoals het aanbod nu is,
vinden we prachtig. De consument vindt dat
blijkbaar ook. Het is iedere dag gezellig druk,
bij ons in de straat.”
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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 32008 van NovioNova,
verschijningsdatum
28 februari, is op maandag
18 januari 2008.

Houtstraat in historie
Aan deze straat, die reeds in 1392 bekend
was, waren vóór de uitbreiding der stad
opslagplaatsen van hout gevestigd.
1482: Holtstraet;
1552: Holtstraet;
1554: Holtstraet;
1560: Holtstraitt
1858: “Houtstraat, van het midden der
Hezelstraat tot midden voor de Houtstraat
en Windmolenpoort.” “(...) In 1830 dient
een gedeelte van de Houtstraat weer het
oorspronkelijke doel, doordat timmerman Martinus Emmerik er zijn beroep

uitoefent.”Het Canisiusziekenhuis was van
1866 tot 1926 in de Houtstraat gevestigd.
De straat liep voor de wederopbouw van het
kruispunt Broerstraat, Pauwelstraat en Korte
Molenstraat naar de Stikke Hezelstraat
(onderaan). Het eerste deel moest wijken
voor Plein 1944. De Houtstraat is een van
de straten die zwaar getroffen werden bij
het bombardement op 22 februari 1944. Bij
de wederopbouw van de stad na 1945 werd
de naam gehandhaafd.
(Bron: Rob Essers - Stratenlijst gemeente
Nijmegen - www.gaypnt.demon.nl/straatnamen).
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Agenda
gebouw De Vereeninging. Om 20.00
uur de afsluitende ceremonie in de
ING-zaal, waar de nieuwe Ridder in
de orde van de Nijmeegse Hofraad
zal worden benoemd. Vanaf 20.30
uur: aanvang traditionele Hofbal,
het toonaangevende gala van het
Knotsenburgse carnaval.
Informatie: www.hofbal.nl

Locatie: De Schommel (Raadhuishof/Marikenstraat),
vanaf 11.00 uur. Informatie: www.nijmegen.nl

Vrijdag 1 februari

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

‘Ruute kieke’, dweiltocht langs
etalages, vanaf 13.00 uur.
Verzamelen bij Het Marikenpaleis op
de Grote Markt.

Zaterdag 2 februari
Foto: NovioNova

Koopzondagen
Binnenstad 2008
van 12.00 tot 17.00 uur
• 2 maart, thema ‘Voorjaar in de bol’
• 6 april, thema ‘Paasmarkt’
• 27 april, thema ‘Groenmarkt’
• 12 mei (tweede Pinksterdag)
• 1 juni
• 6 juli
• 7 september
• 2 november
• 30 november
• 14 december
• 21 december

Koopzondag bijzondere
gelegenheid
• Alleen in centrum, jaarmarkt Tweede Paasdag 24 maart
• Alleen in centrum, zondag voorafgaand aan de
Vierdaagse - 13 juli
• Alleen in Winkelcentrum Dukenburg - 28 september
• Alleen in centrum, najaarskermis - 5 oktober
Winkelopenstelling feestdagen
• Koninginnedag - 30 april (normale woensdagopening)
• Tweede pinksterdag - 12 mei (zondagopenstelling
van 12.00 tot 17.00 uur)

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 februari
Donderdag 31 januari

Verschijning Nummer 7-2008 van ‘NoviaNova’, het
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Donderdag 31 januari t/m dinsdag 5 februari

Groot Carnaval Nijmegen
Informatie: www.knotsenburg.nl

Vrijdag 1 februari

Hofbal 2008 in het teken van het Venetiaanse
Carnaval. Vanaf 18.00 uur: Riddermaal in Venitaanse
sfeer voor genodigden in de foyer van het concert-

Prijsuitreiking ‘Ruute kieke’, locatie
Het Marikenpaleis op de Grote
Markt, vanaf 18.00 uur

Zondag 3 februari

Carnavalsoptocht in de Nijmeegse binnenstad.
Informatie: www.knotsenburg.nl

Donderdag 7 februari

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 2 februari

Boekenmarkt, Plein 1944

Zaterdag 9 februari

Boekenmarkt, Plein 1944

Dinsdag 12 februari

Vergadering Ondernemersvereniging Van Broeckhuysenstraat, [lokatie volgt], aanvang: 18.00 uur. Alle
winkeliers in de Van Broeckhuysenstraat zijn welkom.
Nadere informatie bij Kantoorvakhandel Rob Westers,
tel. 024 3222982.

Vrijdag 15 februari

‘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 16 februari

Boekenmarkt, Plein 1944

Zaterdag 16 februari

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

Maandag 18 februari

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

Dinsdag 19 februari

Vergadering bestuur Federatie Ringstraten in
Wijkcentrum Doddendaal, aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 19 februari

Besluitvormende bijeenkomst over BVG in zaal 6
van Lux, aanvang 19.00 uur.

Vrijdag 22 februari

Herdenking bombardement Nijmegen 22 februari
1944 met toespraak van burgemeester Ton de Graaf.

Zaterdag 23 februari

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Exposities
binnenstad
tot en met 3 februari

tot en met 21 maart

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

tot en met 29 juni

Koen Vanmechelen: ‘Het appèl van de kip’. Zijn eerste
museale solotentoonstelling in Nederland met een
overzicht van het opmerkelijke ‘Cosmopolitan
Chicken Project’ dat de
kern van zijn werk vormt.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zondag 17 februari
t/m zondag 6 juli

‘Beesten en Bloemen,
Hoe zal ik ze Noemen?’,
een interactieve tentoonstelling om zelf aan de
slag te gaan. Voor bezoekers vanaf 8 jaar.
Informatie:
www.natuurmuseum.nl

Belangrijkste
evenementen
later dit jaar
Zaterdag 5
en zondag 6 april

Foto: Koen Vanmechelen

Museumweekend

Zondag 18 mei
Marikenloop

Zaterdag 14 t/m zondag 22 juni
Zomerkermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 12 t/m vrijdag 19 juli
Vierdaagsefeesten.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl

Dinsdag 15 t/m vrijdag 19 juli
92ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen.
Informatie: www.4daagse.nl

Dinsdag 29 juli t/m vrijdag 1 augustus
Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen.
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

Donderdag 21 t/m zondag 24 augustus
Culinair evenement ‘Waalkade à la Carte’.

Zondag 7 september
Vrijwilligersmanifestatie.

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.
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Berichten
Sporten in hartje stad

EZ-wethouder Hannie Kunst en pandeigenaar Ton Hendriks hadden de absolute
primeur: al ‘spinnend’ openden zij samen
de nieuwe vestiging van Health City Basic
Fitness op de hoek van de Vlaamse Gas en
de Tweede Walstraat.

De primeur van de eerste zakelijke gebruiker
van het fantastisch ingerichte fitness- en
sportcentrum was echter voor het management en medewerkers van MyCall CallCenters
bv dat in de kantoren boven de Molenpoort
Passage is gevestigd.
Alle ruim 100 medewerkers van MyCall

CallCenter zijn door hun directie in de gelegenheid gesteld om dagelijks hun conditie op
peil te houden. Een kleine enthousiaste groep
maakte meteen al in de eerste week na opening van Health City Basic Fitness kennis met
de apparaten en andere faciliteiten.
Foto: NovioNova.

Foto: NovioNova

faits
divers

Museum Het Valkhof
als de kippen erbij...
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Museum Het Valkhof was er weer als de kippen bij toen er wat landelijke publiciteit te halen viel met een nieuwe tentoonstelling. Onder
andere de tv-talkshow Pauw & Witteman besteedde aandacht aan de
Vlaamse kunstenaar Koen Vanmechelen die onder de titel ‘Het appèl
van de kip’ zijn eerste museale solotentoonstelling in Nederland
houdt.
De expositie, tot 29 juni te zien in Het Valkhof, biedt een overzicht van
het opmerkelijke ‘Cosmopolitan Chicken Project’ dat de kern van zijn
werk vormt. Hiermee heeft hij de afgelopen jaren in de kunstwereld
naam gemaakt. In dit project kruist de kunstenaar kippen van typisch
nationale rassen met elkaar. Zijn ideaal is om zo een universele, kosmopolitische kip te laten ontstaan.
Tijdens de tentoonstelling zal de nieuwe, tiende generatie van deze
kippen voor het eerst in levenden lijve in Nederland te zien zijn.
Verder worden tekeningen en collages, installaties, opgezette dieren,
sculpturen, computeranimaties en groot formaat kleurenfoto’s van de
verschillende generaties kippen getoond.
Foto: Koen Vanmechelen
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De Heerlijckheid wint
Winter Terras Prijs

Yvonne van Gennip (links) verwoordt met enthousiasme
het juryrapport over het winnende winterterras van
De Heerlijckheid en overhandigt tegelijkertijd de beker
aan eigenaresse mevrouw Van Brakel.
Foto: NovioNova

Wishfull
thinking
Op de valreep kregen we nog bericht van
Ilse Houterman, shopmanager in de nieuwe
winkel van de Nijmeegse schoendesigner Jan
Jansen. Op 15 februari vindt, na een verbouwing, de officiële opening plaats van de zaak
in de ‘PC Houtstraat’.
In de wereld van de schoenontwerpers is het
trouwens niet helemaal pais en vree, zo bleek
uit het e-mailtje dat Jan Jansen himself rondstuurde aan zijn relaties. Hester Vlamings,

Van de dertig winterterrassen die in december deelnamen aan de
competitie om de Winter Terras Prijs 2007 bleek het terras van
De Heerlijckheid aan de Stikke Hezelstraat het meest gewaardeerd
te worden.
Voormalig schaatskampioene Yvonne van Gennip reikte de eerste
Winter Terras Prijs uit aan mevrouw Van Brakel, eigenaresse van De
Heerlijckheid. Van de dertig deelnemende terrassen, waren er vijf
‘genomineerd’ voor de finale. De jury, bestaande uit Jacqueline van
Ginneken (De Gelderlander), Rob Seveke (Uitzendbureau Werkwijzer)
en Elrie Bakker (voorzitter Binnenstadsmanagement) kende het terras van De Heerlijckheid de meeste punten toe omdat mevrouw Van
Brakel en haar medewerkers zichtbaar alles in het werk stellen om hun
terrasgasten ook in de winter volkomen in de watten te leggen.

collega-schoenontwerpster van Jan Jansen,
zou in een interview aan wishfull thinking
hebben gedaan en verteld hebben dat ze Jan
Jansen’s opvolgster zou worden.
“Ik was volkomen verbouwereerd, wist nergens van”, schrijft Jan Jansen nu. “Ik heb
mevrouw Vlamings hierop aangesproken en
gezegd dat zij dergelijke onware uitspraken
niet meer moet doen. Nu bijna een jaar later
herhaalt zij haar wensdromen in een uitnodiging. Hierbij verzeker ik u dat er geen sprake
van is dat ik Hester Vlamings als mijn opvolgster noem.” Waarvan acte.

’t Paleis vierde
derde lustrum
Café ‘t Paleis in de Priemstraat heeft vorige
maand haar 15-jarig bestaan extra luister bij
gezet met een uitbundig feestweekeinde.
Geheel in stijl rekende eigenaar Frank van
de Laak in het eerste weekeinde van januari
met bierprijzen uit 1993, het jaar dat hij voor
het eerst de deuren van zijn etablissement
opende. Behalve de vele vaste klanten was
ook huismuzikant Clemens van de Ven met
een optreden aanwezig.

23
verbouwing vestigde in een pand waar voorheen al een soortgelijk
horecabedrijf had gezeten. Argument van ambtenaar in kwestie:
de horecavergunningen waren wel aangevraagd, maar nog niet
verstrekt en zolang dat nog niet gebeurd was, moest de zaak dicht
blijven. Regel is regel, wet is wet.
Nou, nou, wat heb ik die vent de mantel uitgeveegd zeg. Of-ie er
nog nooit van gehoord had dat het soms beter is te handelen naar
de geest van de wet, in plaats van naar de letter van de wet. En ofie die belachelijke maatregel wel kon uitleggen aan de ondernemers
die nét weer enig vertrouwen in het gemeentebestuur begonnen te
krijgen. Om hem vervolgens ten onrechte alle (voor)oordelen over
ambtenaren voor de voeten te werpen. Resultaat was wel dat de
man, of collega’s op zijn afdeling, de benodigde vergunningen alsnog binnen een paar dagen afgaven.
Een paar dagen na die droom, toen Grandcafé La Place in de
Marikenstraat opende, vroeg ik me af of Hannie Kunst ook een
déjà-vu beleefde...
André Sonneville

COLUMN

TOT SLOT

Half januari had ik
een nare droom. In
een hoogst zelden
voorkomend onrustig
slaapje droomde ik wethouder van economische zaken in Nijmegen te
zijn. Met het ambitieniveau van de werkelijke wethouder, maar wel ontdaan van de helaas in afspraken gekapselde dogma’s die door de andere
Havanapartijen in deze coalitie worden gekoesterd en waarvan soms het
‘ondernemertje pesten’ meer dan alleen borreltafelpraat lijkt te zijn.
Als wethouder deed ik waanzinnig mijn best, en ik was er ook al voor
een groot deel in geslaagd, om de relatie met het bedrijfsleven te verbeteren. Het ondernemersklimaat in Nijmegen was een stuk aangenamer
en vooral beter werkbaar dan vóór de laatste verkiezingen. Een voorval
van pure regelneverij c.q. bureaucratie dreigde plotseling mijn zorgvuldig
opgebouwde verstandhouding met de binnenstadsondernemers onderuit te
halen.
Een van mijn ambtenaren zegde namelijk schriftelijk en op hoge toon
de sluiting aan van een lunchroom die zich in de Marikenstraat na een

Koopzondagen in Nijmegen zijn leuker.
Elke koopzondag heeft z'n eigen thema,
met aantrekkelijke activiteiten.

2008

De winkels zijn open van 12.00 tot 17.00 uur.

27 januari
2 maart
24 maart
6 april
27 april
12 mei
1 juni
6 juli
13 juli
7 september
5 oktober
2 november
30 november
14 december
21+28 december

