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Brunet advocaten: laagdrempelig, écht Nijmeegs
en toch ook landelijk actief

Brunet advocaten,
waar advocaten
Marieke Frissart
en Bart Vliexs
werkzaam zijn, is
prachtig gehuisvest
in drie met elkaar
verbonden panden
aan de statige
Oranjesingel.
Foto: NovioNova.

‘Cliënten voelen zich
hier bijzonder thuis’
“Nóg groter wil niet altijd zeggen dat je ook kwalitatief beter presteert”, zegt Marieke Frissart-Kallenbach, werkzaam bij Brunet advocaten. In nauwelijks tien jaar tijd is het op en top Nijmeegse kantoor
met 19 advocaten en nog eens 15 secretariële en administratieve medewerkers uitgegroeid tot één van de grotere in stad en regio.
Een omvangrijke cliëntenkring,
met een aantal grotere ondernemingen die ook landelijk actief
zijn, kiest juist voor de kwaliteit
die bij Brunet advocaten zo hoog
in het vaandel staat.
“Belangrijker is misschien nog
wel dat het merendeel van onze
cliënten ons weet te vinden op
basis van aanbeveling door anderen. Daar zijn we enorm trots
op, want het betekent eenvoudigweg dat we ons werk goed
doen”, vult Frissarts’ collega
Bart Vliexs aan.

Het

Even bijpraten
Brunet advocaten ontstond in
1997 door een fusie van twee
bekende
advocatenkantoren.
Marieke Frissart: “Twee totaal verschillende portefeuilles kwamen
in een goede mix bij elkaar. De
één was vooral gericht op gebieden als sociaal zekerheids- en
arbeidsrecht en dat kwam ook
intern goed tot z’n recht. De ander
was wat zakelijker en commerciëler. Bij elkaar opgeteld brachten die culturen een fantastische
sfeer met een positieve uitstraling teweeg. Het feit dat we

hier zeer laagdrempelig op de
Oranjesingel zijn gehuisvest, is
daar mede een gevolg van. Meer
dan eens vallen cliënten hier spontaan even binnen om ons op zakelijk gebied bij te praten.”

worden zowel ondernemingen als
particulieren bediend. “Zo kennen
wij beide zijden van de medaille”,
aldus Bart Vliexs, “en dat is in het
voordeel van zowel de ondernemer, als van de particulier.”

Voordeel
Brunet advocaten beweegt zich -en
heeft daar ook specialisten in- op
alle rechtsgebieden met uitzondering van het strafrecht en het
vreemdelingenrecht. Daarnaast

Oranjesingel 53-57,
Postbus 1106, 6501 BC Nijmegen
T: 024 3810990 F: 024 3232266
E: info@brunet.nl W: www.brunet.nl

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
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Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering kan door ondernemers ingezet worden om
gezamenlijk de gevels in hun winkelstraten te verfraaien. Foto: ESF Edwin Stoffer.
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Ondernemers zien niets in weinig concrete plannen VBO Nijmegen

Geen interesse
in experiment BGV

9

Rubriek Komen & Gaan

10

Hannie Kunst: de toppers
van Nijmegen
Column Rabobank

11

Antwoord op uw juridische
vragen
Column Bospraat

12

‘Winkel of Internet’, deel 2,
over fotospeciaalzaken

15

Straatbeeld: Een insect of
het monster Alien

Lage opkomst
Tijdens een ‘besluitvormende bijeenkomst’
vorige week in LUX, bezocht door slechts een
dertigtal ondernemers, werd het plan van De
Klein van tafel geveegd. Enig besluit nemen
was, gezien de lage opkomst, al helemaal niet
mogelijk.
“Waarover moeten we besluiten? Wat gaat het
experiment inhouden?”, vroeg advocaat Lex
Rutten zich af. “Het was makkelijker geweest
als wij hier over een concreet project in een
van de winkelstraten hadden kunnen discussiëren”, stelde Theo Lemmen (Dar Holding).
Panelleden Hans van Delft (Vlaams Arsenaal)
en Ben van Hees (raadslid Nijmegen Nu)
zien voor- en nadelen in Bedrijfsgerichte
Gebieds Verbetering, maar kwamen daar
inhoudelijk niet aan toe omdat de plannen
van het VBO vooralsnog te onduidelijk zijn.
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Nieuws uit de Ringstraten

Ringstraten
De afwijzing van het idee om tot een experiment te komen, leverde een grote teleurstelling op voor VBO-voorman De Klein. “Maar
nog dramatischer is de opkomst. Alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad waren uitgenodigd. We kunnen helaas
alleen concluderen dat er geen draagvlak is
voor BGV. Zelfs niet voor een proef. Daarmee
is voor mij de kous af.”
Een klein lichtpuntje brachten de Hertogstraat en de beide Hezelstraten die bij monde
van ringstratenmanager Margriet Modderkolk
lieten weten met het VBO verder te willen
praten over een experiment op kleine schaal.

20 Straatprofiel: Wintersoord
21 Agenda
22 Faits Divers met de
column ‘Tot Slot’
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Om het initiatief een vliegende start te
geven, worden de eerste drie ondernemersborrels door de bedrijven van de
initiatiefnemers financieel geadopteerd.
Daarbij bijt Dar Holding het spits af.
Bekeken wordt of andere, soortgelijke
initiatieven van ondermeer Hans van
Delft (het Vlaams Arsenaal) en van de
redacties van stads-tv Nijmegen 1, ‘de
Ondernemer’ en binnenstadsmagazine
NovioNova aansluiting kunnen vinden.

Interview Veroniek Coolen,
over ruimtelijke ontwikkeling

Ad

Alle Nijmeegse ondernemers zijn voortaan welkom op een ondernemersborrel die iedere eerste en derde vrijdag
van de maand in café-restaurant De
Vereeniging tussen vijf en zeven uur
gehouden wordt. De eerste ondernemersborrel wordt geschonken op vrijdag 7 maart.
Het initiatief voor de ondernemersborrel is genomen door Harry van
Loon (directeur Strijbosch Thunissen
Makelaars), Theo Lemmen (directeur
Dar Holding) en Albert Krielen (directeur Keizer Karel Podia). “We pretenderen iedere twee weken een moment te
bieden waarop ondernemers, van groot
tot klein, elkaar in ongedwongen sfeer
kunnen ontmoeten. Een praatje, een
drankje en een hapje. Niets meer, niets
minder”, aldus Theo Lemmen.

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.
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Tweewekelijkse
ondernemersborrel
in Vereeniging

Ondernemersfonds dat het VBO gevraagd
heeft de behoefte aan zo’n experiment te
peilen.

Offensief tegen lastig en
gevaarlijk ‘gestalde’ fietsen
In mei in Nijmegen: WK
wielrennen & mountainbiken
Column De 300 van Van As
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Er bestaat geen belangstelling om in de
Nijmeegse binnenstad te experimenteren
met Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering
(BGV). Dat zal voorzitter Chris de Klein van
de Vereniging Binnenstad Ondernemers
(VBO) rapporteren aan de Taskforce
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Jack’s Casino definitief
niet in Houtstraat
In de voormalige Centrumbioscoop in de
Houtstraat wordt definitief geen Jack’s
Casino gevestigd.
Dat heeft een woordvoerder van dat bedrijf
vorige week bevestigd. Als gevolg van de
nieuwe wet inzake kansspelbelasting zijn alle
lange termijn investeringen door de onderneming opgeschort. Daarmee neemt de directie
van Jack’s Casino bij het gemeentebestuur
van Nijmegen de zorg weg om zich over een
mogelijke vestiging van een casino in hartje
stad uit te spreken.

Belastingtarief
De nieuwe wet op de kansspelbelasting die
vanaf juli dit jaar van kracht wordt, heeft tot
gevolg dat het voor Jack’s Casino niet meer
rendabel is een nieuwe vestiging te openen.
De wet heeft in beginsel betrekking op internetspelen. Maar die zijn inmiddels te vergelijken met reguliere tafelspelen die in casino’s

worden gespeeld. Voor die tafelspelen in casino’s is een apart heffingssysteem in de wet
opgenomen. De wetswijziging introduceert
een vergelijkbaar heffingssysteem voor kansspelen die via internet worden aangeboden.
De tarieven zijn vastgesteld op 40,85%. Dat
was 29 %.

Voorkeur
Het voormalige Centrumtheater is eigendom van een investeringsmaatschappij. Die
had het pand al verhuurd aan Jack’s Casino.
Gekeken wordt nu of die huurovereenkomst
ontbonden kan worden. Wat de nieuwe
bestemming van het pand wordt, is nog
onbekend.
Vorige maand nog spraken de ondernemers
in de Houtstraat zich bij monde van Paula
Hendriks, secretaris van de ondernemersvereniging, in NovioNova uit voor vestiging van
een Jack’s Casino, boven invulling door een
witgoedzaak of een discotheek.

Openingsceremonie in Valkhof, start tijdrit op Waalkade

Studenten strijden
om WK wielrennen
4

Nijmegen en Groesbeek bieden van 21
tot en met 25 mei gastvrijheid aan enkele
honderden internationale studenten die
deelnemen aan het Wereldkampioenschap
Wielrennen & Mountainbiken Studenten
2008.

dag 21 mei, ’s avonds in het Valkhof. De start
van de individuele tijdrit, op vrijdag 23 mei,
vindt plaats op de Waalkade. De eindstreep
staat getrokken op de Nijmeegsebaan, ter
hoogte van hotel Rozenhof.

Het studenten-WK wordt georganiseerd
door de Nijmeegse Studenten Sport Raad
in het kader van het 85-jarig bestaan van de
Radboud Universiteit. Inmiddels hebben
bijna 300 studerende wielrenners of wielrennende studenten uit 23 landen ingeschreven
voor het kampioenschap. De voorwaarde
aan de deelnemers is dat zij ten tijde van
het WK allen student zijn aan MBO, HBO of
Universiteit. Marianne Vos, wereldkampioene
wielrennen en oud-studente aan de Radboud
Universiteit Nijmegen is ambassadrice van
het evenement.

De organisatoren van het studenten-WK doen
wel een beroep op de betrokkenheid van het
(Nijmeegse) bedrijfsleven. Zo kunnen op
zaterdag 24 mei bedrijfsteams, samengesteld
uit medewerkers of relaties, deelnemen aan
een mountainbike toertocht. Ondermeer
Rabobank Rijk van Nijmegen heeft deelname
al toegezegd.
Ook is er, speciaal voor bedrijven, een vriendenclub van het studenten-WK wielrennen
in het leven geroepen. Een lidmaatschaop
kost 250 euro. Voor deelnemende bedrijven
worden activiteiten rond het wereldkampioenschap opgezet, zoals een parcoursverkenning,
een sponsordag, symposium en ontvangst bij
gemeente Nijmegen.
Informatie: www.wucc2008.com

Van de wedstrijden zal de binnenstad niet
veel merken. De officiële opening van het
wereldkampioenschap vindt plaats op woens-

Vriendenclub

Gemeente plaatst 800 nieuwe

‘Doe-es gek,
Met 800 nieuwe fietsklemmen her en
der in de binnenstad hoopt de gemeente
Nijmegen de overlast door lastig en soms
gevaarlijk ‘gestalde’ rijwielen te kunnen
terugdringen.
De totale chaos door achtergelaten fietsen
belemmert in sommige winkelstraten steeds
vaker de toegang tot de winkels, hindert de
voetgangers en zorgt voor gevaarlijke situaties omdat hulpdiensten soms de weg volledig wordt versperd.

Slogan
De forse uitbreiding van het aantal fietsklemmen is een gevolg van de beleidsnotitie
fietsparkeren, die verkeerswethouder Jan van
der Meer eind vorig jaar presenteerde. Onder
de slogan ‘Doe-es gek, zet ‘m in een rek’
komen de maatregelen uit die notitie nu tot
uitvoering. Het fietsende publiek zal uitvoerig
geïnformeerd worden over de aanvullende
advertentie

Passage Molenpoort 36 • 6511 HW Nijmegen
024 3230202 •info@maalsen.nl • www.maalsen.nl
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In de Ziekerstraat, ter
hoogte van de entree van
de Passage Molenpoort,
wordt het komend voorjaar een proef genomen
met het stallen van fietsen
gedurende maximaal
één uur.
Foto: NovioNova.

fietsklemmen

zet ’m in een rek’
voorzieningen en over wat wel nog en niet
meer mag.
Van der Meer zal op 5 maart samen met het
bestuur van de Federatie Ringstraten een
eerste ‘plukje’ nieuwe fietsklemmen bij het
Poortwachtershuys op het Kelfkensbos officieel in gebruik nemen.
Iets later in het voorjaar, als alle 800 nieuwe
klemmen geplaatst zijn, gaat er een proef
van start met het stallen van fietsen in de
Ziekerstraat gedurende maximaal één uur.
Fietsen die daar in de klemmen worden
gezet, worden voorzien van een sticker.
Blijven de fietsen langer dan een uur staan,
dan worden ze verwijderd. “Tijdens de proef
wordt er strakker gehandhaafd. Doel is
uiteindelijk de fietsende bezoekers van de
binnenstad meer gastvrijheid te bieden. De
fietsklemmen zijn er voor ‘kortparkeerders’,
niet voor de bewoners van de binnenstad”,
aldus een woordvoerder.
advertentie
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Overigens blijft het mogelijk om even met de
fiets een boodschap te doen in de stad. De
woordvoerder: “Even de fiets voor of tegen de
gevel en een winkel in en uit, daar is niets op
tegen. Het gaat ons erom dat fietsers niet op
iedere willekeurige plaats in de winkelstraten
een fietsenkerkhof creëren door hun rijwiel
daar nonchalant achter te laten en het allemaal
wel goed te vinden. De nieuwe fietsklemmen,
samen met de gratis bewaakte fietsenstallingen
ondermeer in de Bisschop Hamerstraat en
bij de Mariënburg parkeergarage, bieden voldoende gelegenheid om in het hele centrum
op loopafstand je fiets kwijt te raken.”

Nog weinig animo
voor uitstallingen
Nog niet veel winkeliers in de binnenstad
maken gebruik van het vrijere uitstallingenbeleid dat de gemeente met ingang van december 2007 voert. Sinds die tijd is het winkeliers
onder voorwaarden toegestaan de gevel van
hun winkelpand aan te kleden met een bankje
of passende groenelementen.
Waarnemers van de afdeling economische
zaken van de gemeente hebben de afgelopen wintermaanden (nog) geen ‘run’ op de
nieuw verworven vrijheid kunnen constateren.
“Toezichthouders hebben wel een paar illegaal geplaatste reclameborden laten weghalen. Die vallen niet onder de nieuwe regeling.
Verder zijn er drie ‘bespreekgevallen’ die
momenteel getoetst worden aan de nieuwe
regels voor het plaatsen van uitstallingen”,
aldus een woordvoerder van de gemeente.

Ik was even niet in
Nijmegen. Ver weg? Nee,
een paar dagen Nice voor
een congres. Eén congres? Nee, twee. Eén
van mijn eigen vakgebied en één heel bijzonder congres. Het Europese jaarcongres van
de Pastorale zorg voor circussen en kermissen. Delegaties van alle godsdiensten uit vele
Europese landen samen. Italië, Duitsland,
Frankrijk, Nederland, België, Zwitserland,
Spanje èn het Vaticaan. Driemaal raden wie de
voorzitter van dat congres was? Ik denk dat u
de eerste keer al scoort!
Inderdaad, onze eigen Pater Bernhard van
Welzenes. Niet zomaar congresvoorzitter voor
één keer. Nee, Secretaris-Generaal van dit
Europese pastoraat! Persoonlijk benoemd door
het Vaticaan!
Ik ken Pater van Welzenes al een groot aantal
jaren. Dé drijvende kracht achter de binnenscheepvaart. Met een werkgebied
van Rotterdam tot Basel. Héél veel
onderweg om steun te bieden bij
blijdschap of verdriet van de schippers. Doop, huwelijk, ziekte, dood.
En alles dat daartussen ligt. Een
man met lef en geweldige passie
voor zijn vak. Een pater die kiest
voor getuigenis. Dag in, dag uit!
Meer dan zestigduizend kilometer
per jaar onderweg naar zijn ‘klanten’
van de binnenvaart, in het circus en
op de kermis.

DE 300 VAN VAN AS

Fietsen verwijderen

‘In en uit’ mag

PATER BERNHARD

In een voormalig seminarie in Nice
mocht ik meemaken hoe al die nationaliteiten met een geweldig enthousiasme in vier talen tegelijk tot grote
prestaties werden geïnspireerd!
Op de laatste dag van het congres
zouden ze gezamenlijk het circusgala
van Monaco bezoeken. Pater Van
Welzenes sprak mij aan: “Jij hebt
zéker connecties bij het circus. Wij
hebben plaatsen op het balkon. Kun
je niet iets regelen?” Ik bekende, dat
ik helaas niemand ken in de organisatie van het circusgala in Monaco.
Maar van hèm heb ik altijd geleerd,
dat hoe dichter je bij de hemel zit,
hoe mooier het wordt!
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door André Sonneville

Veroniek Coolen, voorzitter van
de werkgroep ruimtelijke ontwikkeling van het Binnenstadsmanagement, is er van overtuigd dat
de adviezen van haar werkgroep
serieus genomen worden op het
stadhuis. Foto: NovioNova.

Veroniek Coolen, voorzitter werkgroep ruimtelijke
ontwikkeling Binnenstadsmanagement

‘Waar nodig zullen we

6

Naast een overkoepelende en bijsturende Raad van Advies, laat het bestuur van
de Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen (SBMN) zich met raad en
daad bijstaan door drie werkgroepen.
De werkgroep ruimtelijke ontwikkeling
is er daar één van.
Wat rekent die werkgroep tot haar taakvelden en wie is voorzitter drs. Veroniek
Coolen?

Adviseren aan adviseurs van het gemeentebestuur. Gaat dat wel werken? Heeft de
werkgroep ruimtelijke ontwikkeling van het
Binnenstadsmanagement wel genoeg bijtkracht om iets voor elkaar te krijgen?
Veroniek Coolen, voorzitter van die
werkgroep, denkt van wel. “Uitgaande
van een sterke positie van het
Binnenstadsmanagement bij het gemeentebestuur en ervan uitgaande dat wij vanuit
een positieve grondhouding iets bij te dragen
hebben, zijn we ervan overtuigd dat ze ons
op het stadhuis serieus zullen nemen. Hoe
uiteindelijk de politiek ermee omspringt
en hoe het in de besluitvorming uitpakt, is
vooraf natuurlijk niet te zeggen. Maar dat
we meepraten over het onderwerp ruimte in
de binnenstad, moge duidelijk zijn. En waar
nodig zullen we ook tegengas geven.”

Verkeer en vervoer
De werkgroepvoorzitter bekleedt sinds 1 januari de functie van regioadviseur van de regio
Nijmegen bij de Kamer van Koophandel.
Afgestudeerd in de economische geografie
was ze al langer werkzaam bij de Kamer, als
beleidsadviseur gespecialiseerd in verkeer en
vervoer. “Daar heb ik me met onderwerpen

‘De ruimtelijke
ontwikkeling in de
Nijmeegse binnenstad
komt in de toekomst voor
hete vuren te staan, die je
niet met kretologie kunt
bestrijden.’

novionova
Stichting Binnenstadmanagement Nijmegen

BESTUUR
SBMN

voorzitter Elrie Bakker
bestuursleden

Wg OR

Werkgroep Openbare Ruimte
voorzitter Ger van Hagen

Wg RO

ADVIES

Werkgroep Ruimtelijke Onwikkeling
voorzitter Veroniek Coolen

Wg PMP

STUREN-VOEDEN-CONTROLE
RAAD VAN ADVIES
bestuursleden SBMN
vertegenwoorders van
VBO Nijmegen,
Ringstraten, Horeca,
Evenementenorgansatoren
Cultuur en
Gemeente Nijmegen

Werkgroep Promotie, Marketing
en Productontwikkeling
voorzitter Wim Smids

tegengas geven’
als het doortrekken van de A15 en de A73
en de aanleg van de stadsbrug in Nijmegen
bezig gehouden. Verkeer en vervoer heeft
natuurlijk ook alles te maken met de bereikbaarheid van de stad, het parkeerbeleid en
met een actueel onderwerp als stadsdistributie.”

Korte lijnen
Door haar dagelijkse werkzaamheden voor
de Kamer van Koophandel en door haar
deskundigheid op het terrein van verkeer en
vervoer is ze als voorzitter van de werkgroep
ruimtelijke ontwikkeling goed op haar plaats.
Ze wordt dagelijks actueel van alle kanten
geïnformeerd. Daarnaast heeft ze korte lijnen
naar het bedrijfsleven enerzijds en naar de
overheid (gemeenten, stadsregio, provincie)
anderzijds. “In mijn huidige functie heb ik
als generalist met een zeer breed aandachtsgebied dagelijks te maken met alle stakeholders.”

‘Aangetoond is dat
Nijmegen niet te klein is
om groots te denken.’

Parkeren
De werkgroep ruimtelijke ontwikkeling heeft
aan onderwerpen niet te klagen. Waar is het
begin en wat pakt de werkgroep aan? “We
gaan thematisch te werk, anders is het geen
doen”, hebben voorzitter én werkgroep al
geconcludeerd. De eerste bijeenkomsten zijn
gebruikt om een indruk te krijgen van wat er
in en direct rond de binnenstad momenteel
zoal speelt op het gebied van de ruimtelijke
ordening. Aan de hand daarvan is besloten
om het parkeren in het centrum als eerste
thema aan te pakken.
Veroniek Coolen: “De parkeerdeskundige
van de gemeente heeft uitleg gegeven over
de huidige situatie en de toekomstplannen
rond het parkeren en leden van de werkgroep
hebben praktisch onderzoek gedaan naar de
stand van zaken. Vanuit de invalshoek van
de ondernemers in de binnenstad, hebben
we daarna een constructief debat gehad
met wethouder Jan van der Meer, waarna we
advies hebben uitgebracht aan de Raad van
Advies van het Binnenstadsmanagement.”

Verpaupering tegengaan
De werkgroep gaat dus niet over één nacht
ijs voordat er conclusies en aanbevelingen in
een advies worden voorgelegd aan de Raad
van Advies van het Binnenstadsmanagement.
“Daar zijn de thema’s te belangrijk voor. De

Werkgroep RO
telt zes leden
De werkgroep ruimtelijke ontwikkeling telt zes leden. Voorzitter
is Veroniek Coolen, lid zijn Henk
Berends (namens de gemeente
Nijmegen), Hans van Delft en
Pieter Haanappel (namens het
bedrijfsleven) en Carel Nobbe
(namens woningcorporatie Talis)
en Elrie Bakker-Derks (vanuit het
bestuur SBMN).
ruimtelijke ontwikkeling in de Nijmeegse
binnenstad komt in de toekomst voor hete
vuren te staan, die je niet met kretologie kunt
bestrijden.”
De thema’s die dit jaar op de agenda van
de werkgroep staan hebben bijvoorbeeld
betrekking op de herinrichting van Plein
1944 in samenhang met bebouwing van de
Hessenberg. Ook de nieuwe ruimtelijke indeling van het oostelijk deel van de Waalkade
met Valkhof, Hunnerpark en Traianusplein
en met de geplande bouw van een natuurbezoekerscentrum voor de Ooipolder onder de
Waalburg, is zo’n thema. “Maar ook over de
leegstand in de binnenstad en de maatregelen om verpaupering tegen te gaan, denken
we na en discussiëren we.”
Een ander ‘groot’ onderwerp dat ter tafel
komt in de werkgroep, is de ontwikkeling van
de economie in Nijmegen-Noord. “De bouw
van de Citadel aan de noordelijke Waaloever
met duizenden vierkante meters winkelvloer
en de aanleg van bedrijventerreinen aan die
kant van de rivier, hebben gevolgen voor de
binnenstadseconomie. Hoe gaan we daar als
binnenstad mee om? Er zijn natuurlijk niet
alleen maar bedreigingen, maar zeker ook
kansen. Het is zaak die aan te grijpen.”

Slag gemaakt
Veroniek Coolen waakt er voor dat de discussies in haar werkgroep plaatsvinden vanuit
negatieve gedachten. “Daar is ook geen reden
voor”, legt ze uit, “de slag die Nijmegen de
afgelopen jaren in de binnenstad gemaakt
heeft, is goed geweest voor de stad. De
aanleg van de Marikenstraat, Mariënburg en
Moenenstraat heeft nieuw élan gebracht in
de stad. Aangetoond is dat Nijmegen niet te
klein is om groots te denken. De toekomstvisie van ondernemers in de binnenstad is
van het allergrootste belang en kan tot fantastische resultaten leiden. Met de instelling
van het Binnenstadsmanagement geeft het
gemeentebestuur aan het op prijs te stellen
dat er vanuit ondernemerszijde wordt meegedacht. Ook al een kans die we niet mogen
laten liggen.”

7

BinDERS
KamP
wEg
start
e
g
bouw

TE KOOP

nijmEgEn

55 nieuwbouw bedrijfsunits vanaf 71 m2
verkoopinfo:

0174 289 946
024 365 10 10

www.twinsinvestments.com

novionova

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

Verbouwing
Miss Etam
Miss Etam in de Broerstraat gaat weer open.
De winkel was tijdelijk gesloten vanwege een
verbouwing. Vanaf maandag 7 maart kunnen
dames zich weer netjes aankleden met de
nieuwe lentecollectie.

Galeriewinkel
als paradijs
Een paradijs voor de kunstzinnige vrouw, zo
noemt Angelica Art zich. De winkel opende
onlangs een 2e vestiging in Nijmegen aan
de Kannenmarkt 6. Angelica Art is een galeriewinkel voor mode- en textielkunst, vooral
bedoeld voor dames die stijl en kunst waarderen en belangstelling hebben voor eigenzinnige mode en accessoires.

Kleurenhuis van
Burghouts verhuist
Piet Burghouts kleurenhuis in de Ziekerstraat
gaat verhuizen. Vanaf 1 maart wordt de winkel samengevoegd met Burghouts Deco in
de Gerard Noodtstraat. Eigenaar Jos geeft
het stokje door aan zijn kinderen die hun
voorkeur hebben uitgesproken voor een
pand waar de klant voor het hele assortiment
terecht kan. Het pand in de Ziekerstraat is
eigendom van Jos Burghouts en die gaat het
vanaf dezelfde datum verhuren. Tachtig jaar
geleden begon Piet Burghouts zijn schildersbedrijf in Nijmegen, dat in de loop der jaren
uitgroeide tot een compleet en modern schildersbedrijf. Het vertrek van Jos Burghouts wil
niet zeggen
dat hij niet
meer in
de zaak te
vinden zal
zijn. Ook
op de nieuwe locatie
blijft hij
voorlopig
actief.

Veel beweging
in Molenpoort
En de Molenpoort is volop in beweging. Per
1 maart 2008 zal Gabbertje kinder- en tienermode zich gaan vestigen op nummer 37 A en
eind vorig jaar is Kado en Zo neergestreken

op nummer 26.
Eerder deze maand heeft Annie Hair & beauty
nummer 101 betrokken en heeft Hendriks
Makelaardij Nijmegen flink uitgebreid. Het
kantoor heeft de winkel van buurman
D-Reizen overgenomen waarmee het vloeroppervlak verdubbeld is. De uitbreiding van
het kantoor in de winkelpassage was nodig
vanwege een sterke groei sinds de opening
in 2005.
En in het voorjaar, vanaf 1 mei, zal op nummer 34 (voorheen Maminette) Kramer beddenspeciaalzaken zich gaan vestigen.

van tv-kok Herman den Blijker, zal er de
komende maanden weinig veranderen in het
Poortwachtershuys. Rond de zomer wordt het
karakteristieke restaurant dan voorzien van
een nieuwe keuken.

Seaside Lagoon
in Moenenstraat
In de Moenenstraat is op Valentijnsdag een
vestiging geopend van Seaside Lagoon, een
kledingwinkel voor frisse, sportieve damesmode. Seaside Lagoon is onderdeel van het
Friese Ron Henze Mode B.V. en biedt een
assortiment voor een brede doelgroep. Het
pand, pal tegenover het Vlaams Arsenaal,
werd eerder gehuurd door damesmodezaak
Ciska’s Jonge Mode Grote Maten.

Poortwachtershuys
in andere handen
Patron Egon (Teun) van Haaren (53) trekt
zich na 28 jaar terug uit zijn restaurant
’t Poortwachtershuys aan het Kelfkensbos.
Reden: een kwakkelende gezondheid.
Goodwill, inventaris en pand zijn per 1 maart
verkocht aan de Nijmeegse binnenvaartreder
Rob de Leeuw en aan de gebroeders Jacco
en Lars van Brakel. De laatste zal het team
in het Poortwachtershuys gaan versterken.
Egbert-Jan (Pietje) van Nooten, al bijna 20
jaar lang Teuns’ sous-chef, is door de nieuwe
eigenaar benoemd tot chefkok. Buiten het
aantrekken van een nieuwe souschef, waarschijnlijk iemand uit een van de keukens

Egon van Haaren (rechts) en Egbert-Jan van Nooten.

Teun van Haaren (“ik ga me wel vermaken,
ondermeer met een paar kookclubjes voor
een aantal vaste gasten”) kon door de jaren
heen rekenen op een vaste gastenkring
die door hem culinair verwend werd met
het fijnste uit de klassieke Belgische en
Franse keuken. Ondanks het feit dat het
Poortwachtershuys al jarenlang tot de top
van het Nijmeegse restaurantwezen gerekend
mag worden, werd het restaurant nauwelijks gewaardeerd in het culinaire gidsencircuit. Dat kwam ondermeer omdat het
Poortwachtershuys niet formeel werkte met
een menukaart.

Meer passanten
Cocoon & Cotton
Gordijnatelier Cocoon & Cotton is begin deze
maand verhuisd van de Gerard Noodtstraat
naar de Lange Hezelstraat 89. De winkel voor
gordijnen en kledingreparatie komt volgens
eigenaresse Turkay Saki beter uit op de nieuwe locatie met meer passanten.

Subway weg
uit Nijmegen
Zij die verzot waren op een broodje tonijn
bij de Subway in de Molenstraat, moeten
het voorlopig zonder doen. De uit Amerika
overgewaaide broodjeszaakketen is uit het
Nijmeegse centrum vertrokken.
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Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

WAAROM LEASEN?
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Als ondernemer besteedt u uw geld
het liefst aan de kernactiviteiten
van uw onderneming. Lease is dé
oplossing als u bepaalde objecten
wilt gebruiken, zonder al uw geld
hierin vast te leggen. Leasing biedt
u bedrijfseconomische en fiscale
voordelen. U hebt gelijke maandelijkse lasten en u kunt flexibeler en sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt.
Kortom, met leasen creëert u zelf de ruimte om
te ondernemen. Met leasen combineert u de
voordelen van huren en kopen.
Er bestaan twee hoofdvormen van leasen.
1. Financiële lease
U bent juridisch en economisch eigenaar van
het geleaste object. De objecten worden voor
100% door de leasemaatschappij gefinancierd.
U maakt met de leasemaatschappij afspraken
over de maandelijkse betalingstermijn. De
objecten staan op uw balans
2. Operationele lease
De leasemaatschappij is eigenaar van het
object en neemt dus het economische risico
voor haar rekening. U betaalt een vaste maandelijkse termijn aan rente en afschrijving. De
investeringskosten en het risico van waardeverloop zijn voor de leasemaatschappij. Na de
contractperiode kunt u eventueel de objecten
overnemen tegen een van tevoren afgesproken
bedrag. De objecten staan niet op uw balans.
Een combinatie van een financiële lease of
bancaire lening met een operationele lease kan
u een behoorlijk belastingvoordeel opleveren.
U maakt op deze manier namelijk optimaal
gebruik van uw investeringsaftrek.
Meer weten? Bel gerust met één van onze adviseurs. De Rabobank kan u in samenwerking
met De Lage Landen adviseren over tal van
leaseproducten.

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.

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

Hannie Kunst: ‘Nijmegen is stad van echte toppers’

Diamantjes, waar veel
mensen op af komen
Vooral de laatste maanden van het vorige jaar is gebleken dat horeca en detailhandel in
Nijmegen barsten van de toppers. Het beleid van de gemeente is er op gericht om ondernemers en organisatoren in de stad zo goed mogelijk te faciliteren en te stimuleren om de
top ook werkelijk te halen. “Toppers zijn vaak de diamantjes in de stad, waar veel mensen
op af komen. Daarom moeten we ze koesteren”, zegt Hannie Kunst.
Een opsomming van de toppers, levert het
volgende lijstje op: er staan maar liefst vier
café’s in de landelijke Café Top 100 van
vakblad Misset Horeca, waarvan Café Jos
(Daalseweg) al vijf jaar in de top 3. De restaurants Liberty, Het Savarijn en Vesters werden
door restaurantgids Guide Michelin onderscheiden met een Bib Gourmand. Vierdaagse
en Vierdaagsefeesten staan al sinds jaar en
dag bovenaan in de Evenementen Top 100.
Selexyz Dekker van de Vegt en Runnersworld
haalden in hun branche eerste plaatsen in
polls. Museum Het Valkhof heeft een topnotering in de landelijke bladen. MuZIEum,
het ervaringsmuseum over zien en niet-zien,
kreeg van Intermediair het predikaat ‘beste
museum van Nederland’. Caraïbisch Centrum
Amanné stond in de schijnwerpers omdat
eigenaresse Lina Domacassé genomineerd
was als Zwarte Zakenvrouw van het Jaar.
Eigenaar Louis Claus en zijn medewerkers
van café De Blonde Pater halen prijs na prijs
weg bij de (internationale) barista competities. De Houtstraat ontpopt zich steeds

meer als trendy winkelstraat met zaken die
inmiddels landelijk naam en faam hebben
gemaakt. En scharrelslager Wim Coenen in
de Fransestraat zag tijdens de nationale kampioenschappen zijn producten gewaardeerd
met maar liefst negen gouden en drie zilveren
medailles.

Creatief ondernemen
De aanzet werd in de zomer al gegeven, toen
het Nijmeegse centrum werd uitgeroepen
tot zilveren Binnenstad van Nederland. “In
november en december is er in dit opzicht
een golf aan goed nieuws over ons heen
gekomen. Als je het bij elkaar zet, is het
indrukwekkend. Vooral omdat je weet dat het
allemaal mensenwerk is. Door enthousiaste
en initiatiefrijke mensen, die weten wat creatief ondernemen is en die bereid zijn hun
handen uit de mouwen te steken voor hun
eigen zaak, maar ook voor het collectief dat
de Nijmeegse binnenstad heet. Daar mag
Nijmegen echt trots op zijn”, complimenteert
de wethouder economische zaken.

Wegens succes
stop gezet

Sinds de Investeringsregeling Interne
Verbouwingssubsidie Ringstraten (met een
maximale tegemoetkoming van € 25.000,per pand) van start is gegaan, zijn er al zo’n
25 aanmeldingen binnen gekomen.
Op grond van het huidige budget
(€ 150.000,-) heeft de gemeente in overleg

met de Ringstratenmanager besloten tot een
algehele stop voor nieuwe aanmeldingen.
Aanvragers die zich al hadden aangemeld,
krijgen wel nog een intakegesprek.
In de nieuwe EFRO-aanvraag t/m 2010 wordt
er nieuw budget voor deze regeling voorzien.

novionova
Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

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.

COLUMN

VOOR U EEN VRAAG...

GEITENBOERENSLIMHEID

Kort nadat ik, weliswaar na enkele aanmaningen, mijn rekening aan de
Nuon heb betaald, krijg ik van hun incassobureau het vriendelijke, doch
dwingende verzoek de administratiekosten en de incassokosten te voldoen. Ben ik deze kosten inderdaad verschuldigd in het geval dat mijn
betaling en de brief van het incassobureau elkaar hebben gekruist?

Incassokosten zijn ‘schade’
volgens een leidraad die door de meeste
rechters wordt gebruikt, zal matigen.
Let op: de grondslag voor de vergoeding van
incasso- en administratiekosten kan ook contractueel tussen schuldeiser en schuldenaar
zijn vastgelegd. Vaak wordt van tevoren een
vast percentage van de hoofdsom afgesproken. Toch moeten ook bedongen kosten
voldoen aan de redelijkheidstoets. Dus ook
al is de verplichting tot vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten opgenomen in een
overeenkomst, dan nog kunnen deze door de
rechter worden gematigd.
Perry (P.J.) Willard
advocaat bij Poelmann
van den Broek advocaten

BOSPRAAT

Wanneer een schuldeiser incassokosten heeft
moeten maken om zijn vordering betaald
te krijgen, worden deze kosten beschouwd
als schade voor de schuldeiser. In de wet
is bepaald dat alle redelijke kosten die een
schuldeiser heeft gemaakt, voor vergoeding
in aanmerking komen.
Een factor om de redelijkheid te bepalen kan
onder meer zijn of de schuldenaar al dan niet
tevoren is gewaarschuwd voor eventuele kosten. Het is bovendien aan de schuldeiser om
de schade die hij vordert aan te tonen.
In dit specifieke geval lijkt mij dat het incassobureau niet veel meer heeft gedaan dan het
verzenden van een (standaard) sommatiebrief. Dit lijkt mij onvoldoende om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het is raadzaam om in dergelijke gevallen de schuldeiser
te vragen de door hem gemaakte kosten aan
te tonen en nader te onderbouwen. Dit kan
bijvoorbeeld door een specificatie van de verrichtingen en het gehanteerde uurtarief op
te vragen. Wanneer de kosten buitensporig
zijn, is het waarschijnlijk dat de rechter deze,

Net terug van mijn wintersportvakantie naar
Hinterglemm. Een succes.
Omdat ik zelf voor het eerst in vele jaren weer
op de lange latten stond. Omdat mijn kinderen
me met twee vingers in de neus voorbij skieden.
En om de gezellige tijd. Wat ook bij blijft, is een
bezoek dat ik op één van de laatste dagen aan
een geitenstal bracht, de Goatstall alm. Niet
zomaar een alm, maar een horecaconcept dat in
mijn ogen ongeëvenaard is. Megadruk was het
toen ik het terras opliep. Ik wurmde me met
veel moeite door de inmiddels redelijk beschonken mensenmassa naar de bar. Bestelde een
borreltje, betaalde veel te veel, maar genoot.
Van de ongekende ambiance, de enthousiaste
hard rennende en topservice biedende serveersters, en raakte in vervoering van dit idee.
Viermaal daags ondergaat de tent een complete metamorfose. Van luxe broodjesbar naar
après-skibar, naar à la carte restaurant naar
kinky nachtclub. Op vaste tijden en binnen
een half uur is de tent om. Klokslag halfzeven
worden alle après-skigasten vriendelijk doch
dringend verzocht het pand te verlaten. Om
zeven uur staan de tafels gedekt voor 300 man!
Enzovoorts. Dag-in dag-uit, vijf maanden lang,
lijkt het alsof Hans Klok deze tent regeert met
zijn toverstaf. Elke paar uur tovert hij de hele
tent volledig om inclusief bij de sfeer passende
gasten. Heel veel gasten. Het is geweldig. En
altijd gezellig en goed!
En om het concept helemaal compleet te maken,
is er een grote winkel in de kelder
met merchandise artikelen. Lekker
logo er op plus leuke kreet; een
gewild artikel. Topspul dat voor veel
te hoge prijzen wordt gedragen door
de gasten: de wandelende reclamezuilen. Ik neem mijn pet er diep voor
af, zó bouw je een onderscheidend
merk!
Dat is wat ik nu noem boerenslimheid. Of moet ik zeggen geitenboerenslimheid?
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winkel of internet

Niek van de Venne van Foto Grijpink: ‘Nu krijg ik elk
half jaar weer een nog geavanceerder model met nog
meer pixels aangeboden.’

In NovioNova onder de titel
‘Winkel of internet’ een korte serie
over e-commerce en internet en
de wijze waarop de Nijmeegse
binnenstadondernemers daarmee
omgaan. In deze tweede aflevering
de fotospeciaalzaak.

tekst: Pieter Nabbe
foto’s: Edwin Stoffer

Wie tegenwoordig nog met een analoge camera op stap gaat heeft daar
een heel goede reden voor, want het
gemak van een digitale camera is evident. En nieuw zijn ze bijna niet meer
te krijgen.
De invasie van de digitale fotografie
is onmiskenbaar en onherroepelijk.
Het mag dus geen verrassing heten
dat Polaroid onlangs de fabriek in
Enschede heeft gesloten waarmee
een tijdperk is afgesloten. Want wie
maakt er nog kiekjes met die eens zo
moderne instant camera?

Digitalisering in fotobranche
12

400 asa
Consumenten importeren hun afbeeldingen
op de computer en laten zich voor afdrukken
steeds minder zien in de fotohandel. En dan
hebben we het nog niet eens over de nieuwe
generatie die opgegroeid is met een mobiele
telefoon voor wie 400 asa een onbekend
lemma is.
Polaroid miste de boot zo luidt de verklaring
voor de sluiting. Maar die onderneming is
niet de enige. Lang niet elke HEMA heeft nog
een afdrukbalie (in Nijmegen nog wel), hoewel het warenhuis nog wel heel veel fotowerk
doet, maar vrijwel alleen nog maar on-line.
En bij het Kruidvat, die de service vooral aanbiedt om extra traffic te generen, loopt het
aantal klanten ook terug.
Telde de Nijmeegse binnenstad een jaar of
tien geleden meer dan tien fotozaken annex
printshops, wie nu voor afdrukken, een camera of andere benodigdheden de stad in gaat,
kan nog maar bij drie zaken terecht. Winkels
als KRAL, Filmpost en Jan Hein Fotografie,

die sterk leunden op fotoprint, gaven er de
brui aan. Hoe kan een ondernemer in die
branche dan toch het hoofd boven water
houden?

Gedragsverandering
Lex Hulscher werkt al 30 jaar bij Foto Verweij
op Plein 1944 en is gepassioneerd amateurfotograaf. “Wil je als winkel overleven moet
je vooruitzien, de trends in de gaten houden.
Zo’n 12 jaar geleden deed de digitale camera
zijn intrede. Wij zijn daar als één van de eersten direct op in gesprongen. Het klopt dat
het aantal verkooppunten in de stad sterk
gedaald is. Dat komt omdat veel van die
zaken afhankelijk waren van print. Verweij
heeft geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen
en is niet alleen afhankelijk van afdrukken.
Wij verkopen camera’s en geven cursussen aan mensen die meer willen weten over
fotografie, het bewerken van foto’s op de pc.
Natuurlijk drukken we nog steeds af, maarook daar zie je een gedragsverandering. In de

novionova

Voor het eerst
in 1981 digitaal

Lex Hulscher van Foto Verweij: ‘Met intakestations,
een soort fotoautomaten, zijn we vijf jaar geleden
begonnen en het is een groot succes.’

maakt slachtoffers
zaak staan inmiddels vijf intakestations, een
soort fotoautomaten. Daar zijn we vijf jaar
geleden mee begonnen en het is een groot
succes. De klant kan met zijn cd, usb-stick
of kaartje zelf aan de gang met afdrukken, Tshirts, mokken. Daarnaast kan iedereen zijn
eigen fotoalbum samenstellen. En uiteraard
kunnen onze klanten via internet terecht in
onze webwinkel. Via de site kunnen klanten
afdrukken, speciale formaten bestellen en bijvoorbeeld afdrukken op canvas.”

Hevig in beroering
Ook Foto Grijpink in de Korte Nieuwstraat
heeft de digivasie overleefd. Niek van de
Venne is als vierde generatie eigenaar van de
winkel die al 100 jaar bestaat. “Print is bij mij
nooit core business geweest. Ik ben gespecialiseerd in camera’s. Die markt is wel hevig
in beroering. Met analoge camera’s ging een
nieuw model zo’n twee à drie jaar mee voordat de fabrikant de opvolger introduceerde.
Nu krijg ik elk half jaar weer een nog geavan-

ceerder model met nog meer pixels aangeboden. Ik hoop dat die storm binnenkort wat
gaat liggen, want dat is bijna niet meer bij te
benen. En wat maakt het nou nog uit of een
camera 5 of 10 miljoen pixels heeft?”

Nieuwe trend
Leo Brouwer, eigenaar van Foto Modern in
de Van Welderenstraat, was er ook op tijd
bij. “Het is belangrijk om je vaste klanten te
behouden. Dat is me gelukt met een aantal
forse investeringen. Maar ik signaleer weer
een nieuwe trend. Steeds meer mensen
komen weer naar de winkel voor hun afdrukken. De tijd dat het leuk was om digitale
kiekjes op de pc te zetten en te bekijken lijkt
voorbij. Mensen willen toch iets vasthouden
en laten zien, zonder de computer aan te
moeten zetten.”
Betekent dat, als die trend doorzet, er ooit
een retro-analoge camera komt? Brouwer:
“Nee, die tijd lijkt me voorgoed voorbij.”

Digitale fotografie werd voor
het eerst mogelijk in 1981.
Deze manier van fotograferen
verloopt elektronisch, dus
zonder lichtgevoelige film.
De kwaliteit van een opname
hangt onder meer af van de
gebruikte resolutie. Hoe hoger
de resolutie, hoe scherper de
details.
De resolutie wordt uitgedrukt
in het aantal fotodiodes, ofwel
pixels.
De gemiddelde consumentencamera kost ongeveer € 250,-.
De prijzen variëren ruwweg
tussen de € 90,- en € 800,-.
Een professionele fotograaf
betaalt al gauw € 1.800 tot
€ 2000,- en voor een reclamefotograaf kan dat oplopen tot
€ 25.000,-. Marktleider op het
gebied van digitale fotografie
is jarenlang Olympus geweest,
zowel qua verkochte aantallen
als technologische innovatie.
De meest verkochte toestellen zijn nu die van Fuji en
van Sony, sinds vier jaar
relatief een nieuwkomer op
de markt. Daarmee is Japan
veruit de grootste leverancier
van digitale camera’s. En
het Amerikaanse bedrijf Ritz
Camera komt binnenkort met
de eerste wegwerp digitale
camera.

13

novionova
WINNAAR RUUTE KIEKE 2008

Café de Derde Kamer
m.m.v. de Nimweegse Wieve

Het gezelligste bruincafé van Nijmegen
Ook voor borrels en partijen!
Café de Derde Kamer - Grote Markt 34 - Nijmegen - www.cafedederdekamer.nl

www.stadscafeberg.nl

Schoon, gezond en duurzaam

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice
• Bezorging aan huis van streekproducten,
14

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

Tegen inlevering van deze coupon

15% Korting op
Schrijfwaren en
Kantoorartikelen
• personeelsfeesten • workshops •
• zaalhuur • salsaband Ayakamata •
• vrijgezellenfeest • catering •

Deze coupon is alleen geldig
In Hema Nijmegen centrum

novionova

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.

Een insect
of het monster
Alien
“Meestal begin ik gewoon en zie wel waar ik
uitkom”, aldus kunstenares Edith Imkampvan der Does de Willebois (België, 1930) over
haar werk. Van haar is dit beeld Entr’acte op
Plein 1944, in de passage naar de Broerstraat.
“Ik geloof dat mijn werk sterk is gebaseerd
op de natuur: het aantrekken en afstoten,
het open- en dichtgaan van bloemen. Het is
heel organisch. Een constructivist of mathematicus ben ik absoluut niet. Ik werk wel
abstract, toch kruipen er elementen uit de
insectenwereld in. Een schild op poten vind ik
ook een reuze gegeven, daar ben ik jaren mee
aan het stoeien geweest.” En dat is wat de
beschouwer ziet als hij het beeld bekijkt, een
reuzeninsect.
En wie te veel films kijkt zou er zelfs het monster uit ‘Alien’ in kunnen herkennen.
De titel betekent ‘tussenspel’ waarmee de
kunstenares verwijst naar leven, beleven en
samenleven. Het vertegenwoordigt haar typische werkwijze: hete wasplaten die ze onderdompelt in koud water, waardoor de hete
was direct stolt. Dit geeft een eigenaardige
structuur aan haar bronzen beelden. Entr’acte
staat sinds 1975 in het centrum.
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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 42008 van NovioNova,
verschijningsdatum
27 maart, is op maandag
10 maart 2008.

colofon

NovioNova verschijnt
elke laatste donderdag
van de maand

Uitgever Faits Divers vof
redactie Pieter Nabbe
André Sonneville
fotografie Sonja Antheunis
Edwin Stoffer
Jan van Teeffelen
vormgeving Louman & Friso
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marketing &
advertenties Elles Jonker
telefoon 06-47087974
drukker Trioprint
verspreiding Fietsdiensten.nl

Spelregels

•

De objecten worden geplaatst door
medewerkers van het
museum

•

De objecten mogen
tussentijds niet worden
verplaatst, anders dan
door medewerkers van
het museum

•

De winkelier is aansprakelijk voor eventuele
schade en/of diefstal

•

Transport wordt verzorgd door Museum
Het Valkhof

Beeldje Bacchus
(wijngod), ca. 25 cm
hoog, replica 19e eeuw.

De musea in de Nijmeegse binnenstad
nodigen de winkeliers uit om in de weken
rond koopzondag 6 april museumstukken
in de winkel of etalages tentoon te stellen
en op die manier een bijdrage te leveren aan
het Museumweekend 2008. Koopzondag 6
april staat namelijk in het teken van Kunst
& Cultuur. De museumstukken of replica’s
daarvan, op deze pagina’s afgebeeld, worden
door de musea gratis beschikbaar gesteld.
Wie belangstelling heeft voor tijdelijk adoptie van een van de kunstschatten, kan
daarvan melding maken bij de werkgroep
Promotie van het Binnenstadsmanagement
(p/a Chris de Klein, telefoon 0653 257099).

Museumweekend in

•

Objecten kunnen uiteraard in alle mogelijke
combinaties worden
geplaatst

•

Objecten moeten binnen staan

•

Objecten krijgen tekstbordjes, door het museum te verzorgen

•

Bij de objecten komt
een affiche van het
museumweekend of
van het museum zelf te
hangen

In het MuZIEum, dat ook deelneemt aan het Museumweekend en aan de Koopzondag Kunst & Cultuur op 6 april, kunnen bezoekers op ervarende wijze kennismaken
met het wonder van zien en de onbekende wereld van het niet-zien. In het opticum
(zie foto) draait alles om het zien. Hoe werkt het oog?. Wat zijn optische illusies?

Aan de Koopzondag Kunst & Cultuur werken mee: Museum Het Valkhof, Natuurmuseum,
MuZIEum, Stratemakerstoren, Nationaal Fietsmuseum Velorama.

Belangrijke adressen
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

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
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‘Hoofd’wijnbeker, ca. 20 cm
hoog, replica 19e eeuw naar
Grieks origineel 5e eeuw v.Chr.
Voorheen verz. G.C.Kam,
grondlegger museum Kam.
Tamelijk exclusief oud
souvenir.
Drie vazen / kruik, respectievelijk
ca. 40, 20, 15 cm hoog. Authentieke stukken interessanter gemaakt
met valse teksten.

Nijmeegse winkels
Het Natuurmuseum in de Gerard Noodtstraat heeft een keur aan objecten die
rond het Museumweekend bij Nijmeegse
winkeliers geplaatst kunnen worden.
Communicatie-medewerkster Yvonne
Bloemena: “Misschien vindt een winkelier het
leuk om een serie fraai opgezette roofvogels
in de etalage te exposeren, zoals een buizerd,
een torenvalk, een havik en een sperwer.
Het zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn voor
een optiekzaak. Of koppel het aan een zaak
waar de lente een belangrijke rol speelt in
de collectie. Ook de collectie grote stenen
en mineralen staat beschikbaar. “Winkeliers
kunnen aandacht besteden aan de expositie
en het boek Rijzende Rivier, over ons nieuwe
rivierenlandschap.
Belangstellende winkeliers kunnen in overleg
met het Natuurmuseum (Yvonne Bloemena,
telefoon 024 3297070) ook andere objecten
kiezen.

Grote kop keizer
Traianus, ca. 70 cm hoog.
Replica, origineel museum Kopenhagen.

Kop keizerlijke echtgenote, ca. 40 cm hoog.
Replica, origineel museum Kopenhagen.

Buste keizer Traianus, ca. 80 cm hoog.
Replica, origineel museum Kopenhagen.
Aangeschaft ter gelegenheid van Nijmegen 1850 jaar in 1955.
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Beeld keizer Augustus,
ca. 40 cm hoog.
19e Eeuwse kopie naar
beroemd beeld, indertijd
aangekocht als echt en
als gevonden bij
Millingen.
Enkele objecten die het Natuurmuseum voor
Koopzondag 6 april Kunst & Cultuur wil uitlenen.
Van boven naar beneden: een buizerd, een ametist
en een jonge vos.
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Lange en Stikke Hezelstraat Houtstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat
Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos

door: Margriet Modderkolk

Ondernemers Ringstraten teleurgesteld over uitstel

Herinrichting pas
na zomervakantie
Door ‘capaciteitgebrek’ bij de gemeente wordt de herinrichting van de In de
Betouwstraat, Van Welderenstraat en de
Van Broeckhuysenstraat uitgesteld tot na de
zomervakantie.
Het gemeentebestuur heeft de ondernemers
in de Ringstraten via de Federatie Ringstraten
laten weten dat het nu in de bedoeling ligt
om in augustus (dus na de Vierdaagse) met
de werkzaamheden te beginnen. Volgens plan
komt de In de Betouwstraat als eerste aan de
beurt. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden al in mei in die straat beginnen.
“Natuurlijk zijn de ondernemers zeer teleur-
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Van de Ringstratenmanager
Actiedag Hertogstraat
Op 17 mei a.s. tussen 10.00 – 17.00 uur
zullen de ondernemers van de Hertogstraat
hun beste beentje voor zetten. Die dag
zullen ze zich presenteren op straat en in
de winkel met onderemeer demonstraties,
gratis servicebeurten, proeverijen, kramen
en leuke aanbiedingen en kortingen. En
natuurlijk zijn er diverse terrassen met livemuziek.
Een springkussen op het Hertogplein,
piraten, een fotopuzzeltocht en last but not
least een heuse motortrial van 40 meter
lang en 15 meter breed.

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

gesteld over deze gang van zaken. Een aantal
van hen moet plannen voor acties of interne
werkzaamheden die nauw verband hielden
met de herinrichting van hun straat, halsoverkop bijstellen. Bovendien vragen we ons
af of de overlast, die nu eenmaal gemoeid
gaat met herinrichten, voor de feestdagen
in december opgelost zal zijn. De gemeente
gaat er van uit dat dit wel het geval zal
zijn”, reageert ringstratenmanager Margriet
Modderkolk.
Lange Hezelstraat
Overigens zal in augustus, volgens plan,
ook begonnen worden met de herinrichting

van de Lange Hezelstraat. Geldgebrek leek
daar tot vorige week nog roet in het eten te
gooien. Voor dit plan kwam, na herberekening, het gemeentebestuur nog 2 ton tekort.
Geschuif met gelden voor de Ringstraten
leverde een ton extra op en vorige week hebben (de klankbordgroep van) ondernemers en
bewoners op aandrang van de gemeente -en
daarom niet echt van harte- nog eens 50 duizend euro beknibbeld op de begroting door
een aantal onderdelen van de herinrichting
soberder uit te voeren.

Cees Hummel (Rotsvast) namens In de Betouwstraat
bestuurslid van Federatie Ringstraten Nijmegen

‘Ringstratenproject zet ons op de kaart’
Ondernemer Cees Hummel is
inmiddels zo overtuigd van het
nut van het Ringstratenproject
dat hij bestuurslid werd van de
Federatie Ringstraten.
Foto: NovioNova.

Voordat de 52-jarige Cees
Hummel, sinds drie jaar eigenaar van Rotsvast Nijmegen,
bestuurslid werd van de
Federatie Ringstraten Nijmegen,
volgde hij het Ringstratenproject
op een afstand. En bemoeide hij
zich ook niet zo met de ondernemersvereniging van zijn eigen
straat, de In de Betouwstraat.
Het duurde echter niet lang
voordat zijn visie veranderde.
Voor Cees is nu wel duidelijk
dat het Ringstratenproject
er voor gezorgd heeft dat de
Ringstraten nu op de kaart
staan. “Zowel bij de consument als bij de politiek en het
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Projectennieuws
Paardentram
De paardentram gaat weer rijden!
Op de zaterdagen 1 en 14 maart
gaat de paardentram weer door
de Ringstraten rijden. Koetsiers
Ton van der Bosch en Gerrit van
‘t Roozebos nemen de bezoekers
tussen 12.00 en 17.00 uur mee op
hun route door de Ringstraten.
Het Gilde zal wederom allerlei
cultuur-historische wetenswaardigheden verstrekken over de
Ringstraten, hun gebouwen, beelden en winkels.
De route is als volgt:
Kelfkensbos (opstapplek
Hallfords), Hertogstraat
(opstapplek Hertogplein),
Van Broeckhuyzenstraat, Van
Welderenstraat, 1e Walstraat
(opstapplek Bisschop
Hamerstraat), Bloemerstraat,
Houtstraat, Lange Hezelstraat
(opstapplek Ganzenheuvel),
Parkweg, Doddendaal, Ziekerstraat
(opstapplek Koningsplein),
2e Walstraat , Van Broekchuyzenstraat,
Hertogplein (opstapplek) , Hertogstraat,
Kelfkesbos. Daarna wordt de tram gekeerd en
gaan de prachtige Friese paarden het rondje
opnieuw lopen.

ambtelijk bestuur”, stelt hij nu vast. “En dat
is belangrijk wil je iets kunnen bereiken. Die
geringe betrokkenheid van weleer bij het project en de ondernemers ligt nu wel anders.”
Rotsvast-Nijmegen is intermediair tussen verhuurder/pandeigenaar en huurder in vooral
woningen. Ook kamerbemiddeling voor
studenten behoort tot de bedrijfsactiviteiten.
Hummel is tevreden over de omzet van zijn
bedrijf, dat als franchiseonderneming al sinds
1999 gevestigd is in de In de Betouwstraat.
Tevredenheid is er ook over de locatie -“tussen centraal station en centrum in, wat veel
aanloop betekent”-. Maar ook over de straat
en het mooie herenhuis dat als kantoor dient.
De Federatie Ringstraten Nijmegen ziet Cees
vooral belangrijk als groter geheel. Hij zegt:

Paardentram voor bezoekers
aan de Ringstraten.
Foto: NovioNova.

Koopzondag 2 maart 2008
Ringstraten
Het Federatiebestuur Ringstraten heeft de
koopzondagen van 2 maart en 7 september bestempeld als koopzondag voor alle
winkeliers in de Ringstraten.
Het thema voor de zondag van maart is
‘Voorjaar in de bol’ en het bestuur roept
dan ook iedere winkelier op zoveel mogelijk open te zijn die dag.

Meting parkeren
in Ringstraten

Een hele rit duurt ongeveer 1 uur, onderweg
af- of opstappen kan ook. Bezoekers ontvangen natuurlijk ook weer een bon voor gratis
koffie en taart bij Eetcafé De Spil, in de Van
Welderenstraat.

“Samen met alle andere ondernemersverenigingen krachten bundelen en nauw samenwerken met het Binnenstadsmanagement is
mijn devies. Natuurlijk zijn de belangen van
individuele ondernemers ook belangrijk, maar
als Federatie moeten we ons vooral richten
op het behartigen van gezamenlijke belangen.”
Over het parkeren in de In de Betouwstraat
zegt hij: “Mijn klanten klagen wel eens over
de moeite die het kost om een parkeerplaats
te vinden, maar dat was voor het veranderde
regime ook al zo.” Het ‘fietsenprobleem’
ergert hem meer en hij hoopt dat het euvel is
opgelost als straks een aantal parkeerplekken
plaats hebben gemaakt voor extra fietsenstallingen. “Handhaving is dan natuurlijk wel
een must!”

De gemeente gaat in samenspraak met
het bestuur van de FRN een parkeermeting in de Ringstraten uitvoeren. De
verhouding bezoekers en (soorten) vergunningen wordt op diverse dagen en
tijdstippen gemeten.
Aan de hand van deze -laatste- meting
zal in overleg met de beleidsmedewerker Parkeerbeleid en wethouder Van der
Meer besloten worden wat voor iedere
Ringstraat een acceptabel percentage
bezoekers/vergunninghouders voor de
toekomst zal zijn.

Weer ondernemersvereniging
in Van Broeckhuysenstraat
De ondernemersvereniging in de Van
Broeckhuysenstraat wordt nieuw leven
ingeblazen. Tijdens een goede bezochte
vergadering is besloten na de herinrichting van de straat weer als eenheid
naar buiten te treden. Mogelijk wordt
hiervoor de samenwerking met de Van
Welderenstraat gezocht.
Tijdens de bijeenkomst passeerde een
aantal zaken die betrekking hebben
op het algemeen belang van de Van
Broekhuysenstraat de revue. Het oude
postkantoor, waarin een supermarkt
van Albert Heijn en 26 appartementen
komen, wordt medio 2008 opgeleverd.
Eigenaar Talis zal op nadrukkelijk verzoek
van de ondernemers in de straat, de zijgevel aanlichten. Geld hiervoor komt uit
de Ringstratenpot. Verder zijn corporatie
Standvast en de gemeente in onderling
overleg over de bouwaanvraag voor De
Grote Broek. De ondernemers hopen in
ieder geval dat het pand binnen afzienbare tijd opgeknapt zal worden.
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Wintersoord: balans in nering
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Wintersoord, het winkelstraatje tussen de
Mariënburgsestraat en de Hertogstraat, herbergt welgeteld dertien panden van waaruit
ondernemers in dienstverlening, detailhandel
en horeca in redelijke balans hun nering
uitoefenen. Daarbij zijn de hoekpanden, die
hun entree niet, maar hun etalages wel in
Wintersoord hebben, meegerekend.
Een detacheringsbureau (Lubbers), een
makelaardij (ABO) en twee kappers (De
Hoofdzaak en Arno Haararchitecten) zijn de
dienstverlenende bedrijven. Second Hand
Rose en ?No Na verkopen (baby- en kinder) kleding en vertegenwoordigen daarmee
de detailhandel. Het Gallisch Eetcafé, het
Eurocafé, Jasmin Pizzeria, café Het Grote
Bos en café Brandpunt verzorgen de horecacomponent in Wintersoord. Eén pandje, waar
voorheen een piercing- en tattoostudio in zat,
staat te huur.

De variëteit maakt van Wintersoord een straat
met bedrijvigheid gedurende het grootste
deel van een etmaal. En dat heeft dan weer
tot gevolg dat er van saamhorigheid tussen
de ondernemers in de straat niet veel sprake
is. “Als wij ’s avonds om zes uur sluiten,
zijn de horecabedrijven hier nog niet zo lang
open. Die draaien hun omzet logischerwijs in
de late middag en in de avond. Je komt elkaar
als ondernemer dus ook niet snel tegen”,
zegt Danielle Groeneveld die al dertien jaar
lang haar winkeltje Second Hand Rose in
Wintersoord drijft.
De café’s op Wintersoord hebben meer te
doen met het Bataafs Kwartier, de buurtvereniging die allerlei activiteiten organiseert voor bewoners en ook voor ondernemers. En voor een eigen straatvereniging is
Wintersoord te klein en liggen de belangen
tussen detailhandel en horeca te ver uiteen.

Wintersoord in historie
In 1822 is er voor het eerst officieel sprake
van Het Winters Oord. De naam wordt
in 1858, 1900, 1924 en 1951 bevestigd:
Wintersoord.
De timmerman W.W. Winter (Witte Wittezn
Winter) bezit van 1769 tot 1800 de gehele
zuidelijke kant van dit straatje. Geen wonder
dat de aanduiding Wintersoord verschijnt.
Overigens verkoopt hij in 1800 de daargelegen eigendommen aan J. van Veerssen. De
naam Wintersoord treft men voor het eerst
aan in 1800 als naam van een huis dat Stad
Grave heette (mogelijk een verbastering van

‘die olde stadt graeff’ = oude stadsgracht).
Tussen 1660-1719 stond er het Huis te Ou
(of ‘t Ooy) en herberg, later hotel
St. Crispinus dat door genoemde Winters
werd gebouwd.
Het straatje hoorde vroeger bij de Hersteeg
(Hertogstraat). Wintersoord werd bij het
bombardement op 22 februari 1944 niet
getroffen, maar is één van de straten die
in september 1944 geheel of gedeeltelijk in
vlammen op gingen.
(Bron: Rob Essers - Stratenlijst gemeente
Nijmegen - www.gaypnt.demon.nl/straatnamen).
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Agenda

2008

Koopzondagen
Binnenstad 2008
van 12.00 tot 17.00 uur
• 2 maart, thema ‘Voorjaar in de bol’
• 24 maart, thema ‘Paasmarkt’
• 6 april, thema ‘Kunst en Cultuur’
• 27 april, thema ‘Groenmarkt’
• 12 mei (tweede Pinksterdag)
• 1 juni
• 6 juli
• 13 juli, thema Vierdaagse
• 7 september
• 5 oktober
• 2 november
• 30 november
• 14 december, thema ‘Mariken winterfeesten’
• 21 december, thema ‘Mariken winterfeesten’
• 28 december, thema ‘Mariken winterfeesten’

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

Regels openstelling op
koopzondagen

Van Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Vrijdag 7 maart

Ondernemersborrel in café-rest. De Vereeniging, vanaf
17.00 uur.
Toegankelijk voor alle Nijmeegse ondernemers,
geadopteerd door Dar Holding NV

Zaterdag 8 maart

• Viering Internationale Vrouwendag in het
Kolpinghuis, Smetiusstraat te Nijmegen van 12.00 tot
18.00 uur.
Informatie: www.vwc-nijmegen.nl
• Boekenmarkt, Plein 1944

Vrijdag 14 maart

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

Vrijdag 14 en zaterdag 15 maart

Voorrondes ‘26ste Dag van het Levenslied’ in Theater
de Lindenberg, vanaf 20.30 uur
Informatie: www.dedagvanhetlevenslied.nl

Vrijdag 14 t/m vrijdag 28 maart

Global Village Festival 2008 in Villa Lila, In de
Betouwstraat te Nijmegen.
Festival in het teken van passie, inspiratie en ontmoeting door middel van beeldende kunst, dans, theater,
zang en muziek.
Informatie: www.GlobalVillageFestival.nl

• Paardentram door Ringstraten tussen 12.00-17.00
uur met begeleiding van het Gilde en bonnen voor
gratis koffie/taart bij De Spil

Woensdag 5 maart

Opening van de fietsenklemmen op het pleintje
naast Het Poortwachtershuys op Kelfkensbos. De
openingshandeling vindt plaats door wethouder Van
der Meer en bestuursleden van de FRN. Vanaf 16.00
uur fietsend vanaf het stadhuis naar het Kelfkensbos.
Aansluitend borrel in Oporto.

Donderdag 6 maart

• Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke
eerste donderdag van de maand in De Spil,

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, geschikt voor bezoekers
vanaf 8 jaar.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

Belangrijkste
evenementen
later dit jaar
Zaterdag 5 en zondag 6 april
Museumweekend

Zondag 18 mei

Marikenloop

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

Dinsdag 29 juli t/m vrijdag 1 augustus

Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen.
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

Verschijning Nummer 3-2008 van ‘NoviaNova’, het
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

• Beurs Wereldwijd Vrijwilligerswerk & Studie (voorheen de Vakantie Actief Beurs) in Bibliotheek de
Mariënburg van 11.00 tot 16.00 uur.
Informatie: www.vwc-nijmegen.nl

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

Zaterdag 14 t/m zondag 22 juni

Evenementenkalender maart
Donderdag 28 februari

• Boekenmarkt, Plein 1944

Exposities
binnenstad
tot en met 21 maart

Zomerkermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

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.

Zaterdag 1 maart

Zaterdag 29 maart

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Donderdag 21 t/m zondag 24 augustus

Dansgroep Zeynuradha treedt op
tijdens het Global Festival

Zaterdag 15 maart

• Paardentram, zie boven
• Boekenmarkt, Plein 1944

Maandag 17 maart

• 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

Woensdag 19 maart t/m zondag 23 maart

Internationale Argentijnse Tangofestival ‘Doble Ocho’
viert 5-jarig bestaan met tango dansshow, workshops,
tangomuziek, concours en concerten.
Informatie: www.doble-ocho.com

Zaterdag 22 maart

Boekenmarkt, Plein 1944

Culinair evenement ‘Waalkade à la Carte’.

Zondag 7 september

Vrijwilligersmanifestatie.

Zaterdag 4 t/m zondag 12 oktober

Najaarskermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 15 november

Intocht St. Nicolaas, aankomst per schip rond 13.00
uur op Waalkade.

Zondag 16 november

25ste Zevenheuvelenloop.

December

Mariken Winterfeesten
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
Gastenverblijven op
dak Extrapool

Kunstenaarscollectief Extrapool in de Tweede
Walstraat krijgt er twee gastenverblijven bij
die momenteel in aanbouw zijn. De verblijven, op het dak van het pand, zijn bedoeld
voor kunstenaars uit binnen- en buitenland
die tijdelijk hun intrek kunnen nemen om
hun projecten te realiseren.
Ook de zaal op de begane grond wordt
heringericht. De werkzaamheden worden
deels door een aannemer en deels door
eigen mensen verricht. De kosten van
de verbouwing zijn voor rekening van
Woningbouwvereniging Gelderland uit
Arnhem. Extrapool gaat wel een forse huurverhoging tegemoet zien. Het collectief,
dat sinds 1991 op deze locatie is gevestigd,
krijgt subsidie van de gemeente Nijmegen.
Volgens een woordvoerder had de verbouwing al gereed moeten zijn. De verwachting
is nu dat in mei alles gereed is.
Extrapool houdt zich bezig met media-,
beeldende en geluidskunst. Het bestaat uit
presentaties in de zaal en producties uit de
werkplaatsen. Het meest befaamd en uniek
in z’n soort is de stencilwerkplaats. De oude
en nieuwe digitale stencilmachines worden
ook regelmatig meegenomen om op locatie
boeken te produceren.
Op het dak van Extrapool in de Tweede Walstraat verrijzen
gastenverblijven voor kunstenaars. Foto: NovioNova.
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Nijmegen decor
voor tangofestival

Cinematheek
bestaat 10 jaar

De soms mysterieuze, maar altijd prachtige tango staat deze maand
centraal tijdens ‘Doble Ocho 2008’, het vijfde Internationale Tango
Festival dat van 19 tot en met 23 maart in Nijmegen wordt gehouden.
Het tangofestival speelt zich af op verschillende locaties in het centrum van Nijmegen, zoals concertgebouw De Vereeniging, tangocentrum El Corte (Graafseweg 108), café Odessa (St. Anthoniusplaats),
café Lindenberg 23 en in LUX. ‘Doble Ocho’ valt samen met 20 jaar
danscentrum El Corte in Nijmegen. Ter ere hiervan heeft El Corte
een geldprijs beschikbaar gesteld voor de winnaar van het eerste
Nederlandse Tango Muziek Concours dat tijdens het festival wordt
gehouden. Informatie: www.doble-ocho.com

Vorige maand vierde de Nijmeegse
Cinematheek, de videotheek met de meest
uitgebreide filmcollectie van Nederland, zijn
tienjarig bestaan. Toen in 1998 de knusse,
maar kleine buurtvideotheek aan de Stijn
Buysstraat in de Bottendaal werd overgenomen had niemand de enorme groei durven
te voorspellen die zich in de jaren daarna
voltrok. Nijmegen bleek duidelijk te hebben
zitten wachten op een videotheek die zich
specialiseert in filmhuisfilms en klassiekers.
In 2002 werd de stap gezet naar het grote
pand aan de Fransestraat waar de dvd-collectie tot zijn huidige omvang kon uitgroeien.
Het tweede lustrum was aanleiding voor
Cinematheek om zijn klanten te verwennen
met gratis filmbonnen en een grote prijsvraag
waarvoor het exacte aantal beschikbare dvd’s
geraden moest worden.

‘De soms mysterieuze,
maar altijd prachtige
tango’ staat vijf dagen
centraal in Nijmegen.

Foto: 22tango Nijmegen
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‘PC Houtstraat’
bestaat nu echt

‘Ruute kiekers’
zagen kwaliteit
Was het niet de kwantiteit, dan hebben de liefhebbers in ieder
geval wel volop kunnen genieten van de kwaliteit die deelnemende
winkeliers hebben laten zien in de carnavals-etalagewedstrijd
‘Ruute Kieke’.
Eén à twee weken voor carnaval, begin februari, werden de vrolijke
etalages ingericht met behulp van een ‘etalagepretpakket’ dat
door de organisatoren -c.v. De Duvelse Dertien gesteund door
de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen- beschikbaar werd
gesteld. Op vrijdag voor carnaval trok de jury, vergezeld door de
Kwakbergband, in een gezellige en vochtige zottenoptocht door de
binnenstad om de etalages te beoordelen. En een dag later waren
het de nu ex-prinsen Robert I en Rick I die tijdens een mager
bezochte bijeenkomst
-live-muziek waardoor
sfeer helaas ontbrak- in het
Marikenpaleis op de Grote
Markt eendrachtig de prijzen uitreikten.

Wethouder Hannie Kunst van Economische
Zaken heeft de feestelijke en zeer druk bezochte
opening van de trendy winkel van schoenontwerper Jan Jansen aangegrepen om de
Houtstraat, waar Jansen is neergestreken,
om te dopen tot de PC Houtstraat.
“Natuurlijk een ludiek cadeautje aan de
straat, waar zich steeds meer winkels van
niveau vestigen, en aan Jan Jansen persoonlijk”, haast een woordvoerder van de
De eerste prijs in de catewethouder zich te zeggen. De wethouder
gorie grootwinkelbedrijf
bood een heus straatnaambordje aan, dat
werd gewonnen door de
daags ná de opening al aan de gevel van
HEMA. Bij het kleinwinkelde voormalige Centrumbioscoop prijkte.
bedrijf ging de hoogste eer
Maar tot een straatnaamwijziging kan alleen
naar Burghouts Kleurbedrijf
maar door de gemeenteraad besloten worin de Ziekerstraat. En in
den en daarvan was geen sprake. De naam
de categorie horeca werd
PC Houtstraat is meer symbolisch. “Een
gewonnen door café
prachtig cadeau, maar het past niet zo in het
De Derde Kamer aan de
Kastelein-eigenaar Bart van den Berg en zijn smurfenmeisjes waren zichtbaar
interieur van de winkel”, verontschuldigt Jim
Grote Markt.
blij met de eerste prijs in de categorie horeca die de jury van ‘Ruute Kieke’
Jansen, broer van de schoenmaker zich voor
Naast eeuwige roem
hen had toegekend. Foto: Chris Hol, Druten.
het ophangen aan de gevel van de voormakregen de winnaars een
lige bioscoop.
prijzenpakketje van de sponsoren (Pucks partyshop en Bubbels en
zo) aangeboden, en een gratis advertentie in binnenstadsmagazine NovioNova (zie pagina 14).

De stilzwijgend gemaakte afspraak is dus dat vanaf gisteren Nijmegen
altijd beschikt over voldoende betaalbare parkeerplaatsen voor bezoekers.
Dat het met die files ook wel meevalt. Dat op de koopzondagen werkelijk
álle winkels in de binnenstad geopend zijn. Dat álle winkeliers, dus ook
de ketenbedrijven, eendrachtig samenwerken in het tot stand brengen
van een nog beter en levendiger centrum. Dat geen stad in Nederland

COLUMN

TOT SLOT

Sinds een tijdje is het in
Nijmegen ‘bon ton’ om
de stad alleen nog maar
positief in de schijnwerpers te zetten. Berichtgeving die kan leiden tot een negatief imago van
de oudste stad van Nederland moet koste wat kost vermeden worden.
Politiek en bedrijfsleven lijken het er over eens te zijn dat we de vuile was
niet al te prominent buiten moeten hangen. Onderling willen we graag een
beetje nuilen. Maar naar buiten, waar ze toch niet weten wat nuilen betekent, moeten we vooral goed bedenken hoe we controversiële kwesties
aan de man brengen zonder het imago van de stad te beschadigen.

zo gastvrij is voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Dat
Nijmegen dé oplossing heeft voor een gestroomlijnde stadsdistributie. Dat de gemeente samen met projectontwikkelaars, ondernemers en bewoners zonder slag of stoot en geruisloos werkt aan
binnenstadsvernieuwing. Dat de discussies over wie wat betaalt in
de stad in pais en vree verlopen. Dat de horeca zonder morren wat
extra’s betaalt voor de terrasvergunningen, zodat er nog grootsere
Vierdaagsefeesten georganiseerd kunnen worden. Dat de gemeente
zonder enige vertraging werkt aan de herinrichting van Ringstraten,
zodat die nog meer bijzondere en succesvolle speciaalzaken kunnen
huisvesten. Dat de verkeersdoorstroming op rolletjes verloopt. En
dat Nijmegen zijn inwoners en ondernemers vertroetelt met zeer
betaalbare belastingen. Kortom, dat het een luxe is te leven in de
oudste stad van Nederland, een paradijs voor consument, recreant, toerist
en cultuurliefhebber.
Dat is het beeld. Maar niet (altijd) de waarheid. Laten we eerlijk zijn en er
vooral voor waken dat we bij dit beeld in slaap vallen.
André Sonneville
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